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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа  на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИТЕ ТАКСИ

Се прогласува Законот за изменување и  дополнување на Законот за судските такси,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19

октомври 2011 година.

Бр. 07- 4381/1 Претседател
19 октомври 2011 година на Република Македонија,

Скопје Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И  ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИТЕ ТАКСИ

Член 1
Во Законот за судските такси (“Службен весник на Република Македонија” број

114/2009),    членот 5 се менува и гласи:
“Таксите се плаќаат во готови пари на соодветна уплатна сметка во рамките на

трезорската сметка, преку мобилни оператори  или преку интернет.
За начинот на плаќање на таксите преку мобилни оператори и преку интернет,

Министерството  за  финансии  и  Министерството  за  правда  ќе  склучат  договор  со
мобилните оператори и со деловните банки.

Кога таксата се плаќа во готови пари таксениот обврзник ја приложува   потврдата за
платената такса кон поднесокот, односно судскиот спис за кој е платена таксата, а кога се
поднесува потврда за платена такса за судска одлука, подносителот е должен посебно да
назначи за која одлука се плаќа таксата. Судот на списот за кој е платена таксата ќе го
потврди износот на платената такса.”

Член 2
По членот 5 се додава нов член 5-а, кој гласи:

“Член 5-а
Начинот на плаќање на таксите во готови пари на соодветна уплатна сметка во рамките на

трезорската сметка и начинот на плаќање на   таксите   преку мобилни оператори   или преку
интернет ги пропишува министерот за правда во согласност со министерот за финансии и
министерот за информатичко општество и администрација.”
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Член 3
Во Таксената тарифа во делот „VIII Посебни случаи“ во насловот „4. Преписи“ тарифен број

24 по точката 1 се додаваат три нови точки  1-а, 1-б и 1-в, кои гласат:
„1-а. За втор дигитален запис од тонското снимање на рочиште се наплатува такса во

износ од 50 денари.
1-б. За писмена (хартиена) форма на тонскиот запис од рочиште се наплатува такса во

износ од 40 денари од секоја страница симнат тонски запис, а за секој натамошен
примерок од него се наплатува 20 денари за секоја страница.

1-в. За доставување на примерок од судска одлука објавена на веб страница на судот, во
фотокопија, се наплатува такса во износ од 10 денари за секоја страница на одлуката.”

Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија”.
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