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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 ЗАДОЛЖНИЦА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжница,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 17

јануари 2014 година.

Бр. 07- 321/1 Претседател
17 јануари 2014 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 ЗАДОЛЖНИЦА

Член 1
Во Законот за задолжница („Службен весник на Република Македонија“ број 59/12), во

членот 3 по ставот (5) се додаваат два нови става (6) и (7), кои гласат:
„(6) Издавањето на задолжница е задолжително за должничко доверителски односи со

кои се создаваат обврски во износ од 300.000 денари и повеќе, доколку се исполнети
условите од ставовите (4) и (5) на овој член.

(7) Задолжница не се издава, доколку вкупниот неплатен износ по основ на издадени
задолжници надминува 30% од вкупните приходи на должникот остварени во претходната
година, евидентирани во Регистарот на годишни сметки кој се води во Централниот
регистар.“

Член 2
Во членот 8 став (1) третата реченица се брише.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член доверителот задолжително приложува:
1) задолжница;
2) број на трансакциска сметка на доверителот на која треба да се пренесат средства од

сметката на должникот и
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3) изјава заверена на нотар со која под полна морална, материјална и кривична
одговорност  го  потврдува  неплатениот  износ  на  побарувањето  по  задолжницата  и
потврдува дека нема поднесено и нема да поднесе тужба до надлежен суд, предлог за
извршување до извршител или предлог за платен налог до нотар за наплата на побарување кое
произлегува од основот за издавање на задолжницата.“

Ставовите (2), (3), (4) и (5) стануваат ставови (3), (4),  (5) и (6).

Член 3
Во членот 14 став (2) зборовите: „став (5)“ се заменуваат со зборовите: „став (6)“.

Член 4
По членот 16 се додава нов член 16-а, коj гласи:

„Член 16-а
Управата за јавни приходи доколку утврди повреда на членот 3 став (6) од овој закон,

постапувајќи во редовна или вонредна контрола над правните лица кои ги контролира, ќе
поведе прекршочна постапка.“

Член 5
Во членот 18 став (1) ) зборовите: „став (2)“ се заменуваат со зборовите: „став (3)“.

Член 6
По членот 20 се додава нов член 20-а, кој гласи:

„Член 20-а
(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за

прекршок на правно лице кое нема да издаде задолжница согласно со членот 3 став (6) од
овој закон.

(2) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
одговорното лице на правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој член.“

Член 7
По членот 21 се додава нов член 21-а, кој гласи:

„Член 21-а
(1) За прекршокот пропишан со членот 20-а од овој закон прекршочна постапка води и

прекршочна санкција изрекува надлежен суд.
(2) Пред поведување на прекршочната постапка Управата за јавни приходи поведува

постапка на порамнување, согласно со Законот за прекршоците.“

Член 8
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија“, а ќе започне да се применува од  1 јануари 2015 година.
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