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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 23 јули

2013 година.

Бр. 07 - 2971/1
23 јули 2013 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,

Ѓорге Иванов, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИТЕ
ТАКСИ

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

114/2009 и 148/11),  во членот 6   по ставот (1) се додаваат два  нови става (2)  и (3), кои
гласат:

„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член во парничната постапка поведена од
стечајниот управник за оспорување на побарување на доверител, побивање на правно
дејствие, како и водење на други парнични постапки поврзани со стечајната маса,
неплатената такса не го задржува текот на судската постапка.

(3) Во стечајната постапка странката која поднесува жалба против решение донесено од
стечајниот управник е должна таксата да ја плати пред поднесување на жалбата и доказот за
платената такса да го приложи со поднесување на жалбата.“

Ставот (2) станува став (4).

Член 2
По членот 6 се додава нов член 6-а, кој гласи:

„Член 6-а
(1) Стечајниот управник во случај кога поведува парнична постапка за оспорување на

побарување на доверител, побивање   правно дејствие, како и водење на други парнични
постапки  поврзани  со  стечајната  маса  е  должен  да  ја  плати  таксата  најдоцна  до
правосилно завршување на парничната постапка.
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(2) Во случај кога парничната постапка од ставот (1) на овој член  завршила со целосно или
делумно уважување на  тужбеното барање, таксата ја плаќа тужениот.“

Член 3
Членот 11 се менува и гласи:
„Ослободени  од плаќање на такса се :
- поранешните  вработени  за  пријавување  на  побарување од  работен  однос  кај

стечајниот должник во стечајна постапка согласно со Законот за стечај,
- граѓаните во постапка за одлучување по барање за ослободување од трошоци на

постапката,
- граѓаните во управни спорови од областа на социјалното осигурување, социјалната

помош, старателството и посвојувањето и денационализација и
- граѓаните во постапка за извршување на барање за доверување   на дете на чување и

воспитание.“

Член 4
Во членот 32 ставот (2) се брише.
Ставот (3) станува став (2).

Член 5
Во делот Таксена тарифа во Главата VII Стечајна постапка точка 1. Поднесоци

тарифен број 19 потточка 2 по зборовите: „За план за реорганизација“ се додаваат
зборовите: „поднесен во текот на стечајната постапка“.

Во потточката 3  зборовите: „на доверител за секое одделно побарување“ се бришат.
Во потточката 4 зборовите: „одлука на стечајниот совет“ се заменуваат со зборовите:

„решение на стечајниот судија“.
Во делот „ЗАБЕЛЕШКА:“ точката 1 се брише.
Точката 2 станува точка 1.

Член 6
Во Главата VII Стечајна постапка точка 2. Паушална такса тарифниот број 20 се брише.
Тарифните броеви 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 стануваат тарифни броеви 20, 21,

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29.

Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на

Република Македонија”.
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