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ВОВЕД
I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ
УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
Собранието на Република Македонија на 14.09 2009 година го донесе Законот за
судски такси и истиот беше објавен во “Службен весник на Република Македонија“
бр.114/09.
Со донесувањето на законот се овозможи забрзување на судската постапка од
причина што со истиот се изврши скратување на роковите за плаќање на судските
такси како и забрзување и поедноставнување на постапката за присилна наплата
на неплатени судски такси.
Едновремено со истиот се изврши намалување на висината на судските такси за
20% со што се овозможи подобар пристап на граѓаните до судството и се
создадоа услови за подобра бизнис клима во државата. Единствено не се изврши
намалување на висината на таксите за дејствија што се преземаат од страна на
нотарите од причина што со Законот за нотаријат истите веќе беа намалени за
75%.
На 21.10.2011 година се изврши дополнување на Законот за судски такси со
внесување на можноста истите да се плаќаат преку мобилни оператори и
интернет, а заради потребата од поедноставување
на постапките и
ефикасност во наплатата на судските такси.
Со измените и дополнувањата на законот кои се предлагаат ќе се овозможи
усогласување на овој закон со новите решенија предвидени во Законот за стечај и
воедно ќе се овозможи непречено одвивање на стечајната постапка и ќе се
обезбеди плаќање на судските такси.
Едновремено се предлага бришење на Тарифниот број 20 од причина што истиот
не покажа примена во праксата.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ
Законот се заснова на истите начела.
III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ВРЗ
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Предлог законот нема да предизвика дополнителни
буџетот.

фискални последици врз

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО И ПОДАТОЦИ
ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ
ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ
За спроведувањето на Предлог законот не се потребни дополнителни финансиски
средства во Буџетот на Министерството за правда.
V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
Со оглед на тоа што не е во прашање сложен и обемен закон се предлага истиот
да биде донесен во скратена постапка.

ПРЕДЛОГ
НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИ ТАКСИ
Член 1
Во Законот за судските такси (“Службен весник на Република Македонија”
бр. 114/09 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 платена 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 други парнични постапки поврзани со стечајната маса е должен да ја
плати таксата најдоцна до правосилно завршување на парничната постапка.
(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 Законот за стечај;
-

граѓаните во постапка за одлучување по барање за ослободување од

трошоци на постапката;
осигурување,

граѓаните

во

управни

социјалната

помош,

спорови

од

областа

старателството

и

на

социјалното

посвојувањето

и

денационализација;
- 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 во потточката 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 судија “ 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 точката 2. Паушална такса Тарифен број 20 се
брише.
Точките 3,4,5,6,7,8 и 9 стануваат точки 2,3,4,5,6,7 и 8, а 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”.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПРЕДЛОГОТ НА
ЗАКОНОТ
Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за

судски такси

содржи 7 члена.
Во членот 1 од предлог законот се дефинира начинот на плаќањето на судската
такса. Имено се предлага исклучок со кој се овозможува на стечајниот управник,
како орган на стечајната постапка, во случај кога не е формирана стечајна маса, да
може да поведува парнична постапка за оспорување на побарувања или побивање
на правно дејствие без плаќање на судската такса. Со ова законско решение ќе се
овозможи ажурирање на стечајната постапка и ќе се обезбедат услови за
формирање на стечајна маса, како цел на стечајната постапка. Едновремено се
врши прецизирање на начинот на плаќање на таксата во случај на поднесување на
жалба од страна на странка во стечајна постапка
Со членот 2 од предложениот текст се обезбедува плаќање на судската такса која
е должен да ја плати стечајниот управник најдоцна до правосилно завршување на
парничната постапка. Во случај кога парничната постапка завршува со целосно
или делумно ослободување на тужбеното барање, таксата ја плаќа тужениот. Со
оваа законска одредба се обезбедува плаќањето на таксата во постапки поведени
во врска со стечајната постапка.
Со членот 3

од предлог законот се

врши допрецизирање и појаснување

на

одредбата.
Со членот 4 од предлог законот се предлага бришење на ставот (2) од членот 32
од причина што во конкретниот

случај се работи за превземени дејствија од

страна на судот кој постапувал по одреден предмет. Бришењето на одредбата е во
корелација со основната цел на Законот, а тоа е да се уреди плаќањето на таксите
за дејствија преземени пред судовите во Република Македонија.
Со членот 5 од предлог законот се врши допрецизирање на одредбата и нејзино
усогласување со новите решенија во Законот за стечај.
Со членот 6 од предлог законот се предлага бришење на тарифниот број

20 од

причина што истиот не најде примена во практиката.
II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ
Со Предлог законот се врши усогласување со новите решенија предвидени
со Законот за стечај
III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА
Со предложените решенија се има за цел да се обезбеди ажурно водење на
стечајната постапка и воедно да се обезбеди плаќање на судските такси.

ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ КОИ СЕ МЕНУВААТ
Член 6
(1)Нецелосно платената или неплатената такса го задржува текот на судската
постапка, ако со овој или друг закон не е определено поинаку.
(2)По барање од странката судот е должен да ги прими непосредно од странката и
поднесоците за кои не е платена такса или нецелосно е платена.
Член 11
Ослободени од плаќање на такса се граѓаните:
за пријавување на побарување на работници во стечајна постапка

-

согласно Законот за стечај;
-

во постапка за одлучување по барање за ослободување од трошоци на

постапката;
-

во управни спорови од областа на социјалното осигурување, социјалната

помош, старателството и посвојувањето и денационализација;
- во постапка за извршување на барање за доверување на дете на чување и
воспитание.
Член 32
(1)Право на враќање на такса има лице што платило такса која воопшто не било
должно да ја плати или платило такса во износ поголем од пропишаниот, како и
лице кое платило такса за судско дејствие што не е извршено.
(2)Право на враќање на такса има и странка во управен спор, ако управниот акт
биде поништен.
(3)Лицето кое платило такса за судско дејствие што не е извршено, не може да
бара враќање на таксата за поднесокот со кој барало извршување на дејствието.

VII. СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА
1. Поднесоци
Тарифен број 19
1. За предлог за отворање на стечајна постапка, се плаќа такса во износ од 480
денари.
2. За план за реорганизација, се плаќа такса во износ од 480 денари.

3. За пријава на доверител за секое одделно побарување, се плаќа такса во износ
од 480 денари.
4. За жалба против одлука на стечајниот совет, се плаќа такса во износ од 800
денари.
ЗАБЕЛЕШКА:
1) не се плаќа такса за план за реорганизација, ако предлогот го поднел
предлагачот на стечајната постапка; и
2) не плаќа такса од овој тарифен број доверител кој поради отворање на стечајна
постапка останал без работа.
2. Паушална такса
Тарифен број 20
Паушална такса се плаќа:
1) во стечајна постапка, од вкупните износи што се употребени или што стојат на
располагање за намирување на долговите на стечајната маса, во износ од 2%, а
најмногу 9.600 денари; и
2) во постапката за прифаќање на планот за реорганизација, во вкупните износи за
кои е прифатен планот, во износ од 1%, а најмногу 4.800 денари.
ЗАБЕЛЕШКА:
1) паушалната такса се смета како долг на стечајната маса. Оваа такса ја плаќа
стечајниот управник по правосилноста на одлуката за главна делба .

