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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 ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА  

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за обезбедување на 

побарувањата,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 

февруари 2016 година.  

Бр. 08-1071/1 Претседател 
16 февруари 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

Претседател  

на Собранието на Република  

 Македонија,  
Трајко Вељаноски, с.р.  

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

 ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА  

Член 1  
Во  Законот  за  обезбедување  на  побарувањата  („Службен  весник  на  Република  

Македонија“ број 87/2007) во член 43 по зборовите: „сопственост на“  зборот „предмети“ се 
заменува со зборовите: „недвижен имот“.  

Член 2  

Во член 44 по зборовите: „сопственоста на некој“ зборот „предмет“ се заменува со 
зборот „недвижен имот“.  

Член 3  

Во членот 45 зборот „предметите“ се заменува со зборовите: „недвижниот имот“.  

Член 4  

Во членот 47 став (3) запирката и зборовите по неа „односно на подвижни предмети“ се 

бришат.  

Член 5  
Во членот 48 запирката и зборовите по неа „односно подвижни предмети“ се бришат.  

 

Член 6  

Во членот 49 став (2) во двете реченици зборовите: „и на подвижните предмети“, „или 

подвижните предмети“ и „и подвижните предмети“ се бришат.  
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Член 7  

Во членот 50 став (1) по зборот „сопственост“ се додаваат зборовите: „на недвижен 

имот“, а зборот „предмет“ се заменува со зборовите: „недвижен имот“.  

 

Член 8  

По членот 50 се додаваат два нови наслoва и члена 50-а и 50-б, кои гласат:  

 

„Договор за обезбедување со пренос на сопственост на подвижни ствари  

 

Член 50-а  

(1) За обезбедување со пренос на сопственост на подвижни ствари заинтересираните 

страни склучуваат договор, за пренос на сопственоста на некој предмет или право од 

должникот на доверителот, кој задолжително се потврдува кај нотар (солемнизација) или се 

составува во форма на нотарски акт.  

(2) Договорот произведува правно дејство со моментот на впишување во Регистарот за 

обезбедување со пренос на сопственост на предмети и пренос на права - (Фидуцијарен 

регистар), кој се води во рамките на Централниот регистар.  

(3)  Заинтересираните страни се должни, во писмена или електронска форма, да  

поднесат барање на пропишан образец,   за упис во Фидуцијарниот   регистар,   во рок од  

пет работни дена од потврдувањето на договорот или од изготвувањето на нотарскиот акт.  

Заинтересираните страни можат да се договорат да го овластат нотарот да го изврши  

уписот на договорот во Централниот регистар. Поднесувањето на барањето за упис во  

електронска форма се врши согласно Законот за податоците во електронски облик и  

електронски потпис.  

(4) Заинтересираните страни се должни до Централниот регистар да поднесат барање, во 

писмена или електронска форма, согласно со Законот за податоците во електронски облик и 

електронски потпис за запишување на секоја промена во договорот во рок од пет работни 

дена од настанување на промената.  

(5) Заинтересираните страни се должни во рок од пет работни дена од престанокот или 

раскинувањето на договорот направено на начин на кој што е склучен договорот до 

Централниот регистар да поднесат барање во писмена или електронска форма, согласно со 

Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис, за бришење на 

предметот од посебниот регистар.  

(6) Договорот од ставот (1) на овој член задолжително содржи:  

-  податоци  за  заинтересираните  страни  име  и  презиме,  живеалиште  или 

престојувалиште и единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), односно назив или 

фирма, седиште и единствен матичен број на субјектот (ЕМБС),  

- податоци за заинтересираните страни кои се странски лица за физичко лице име и  

презиме, адреса, број на патната исправа и државата која ја издала патната исправа, а за  

странско правно лице-назив или фирма, седиште, идентификационен број кој се води во  

странскиот регистар на правни лица и име на државата во која се наоѓа неговото седиште,  

-   опис на предметот со податоци тој да може да се идентификува, вклучувајќи ја и 

вредноста на предметот кој е предмет на побарувањето,  

-  износ на побарувањето,  

-  правен основ на побарувањето и  

- одредби за тоа кога обезбеденото побарување ќе пристигне, односно како неговото 

пристигнување ќе се определи.  

- одредба за тоа чија е обврската да го изврши уписот на договорот во Централниот 

регистар (нотарот или некоја од заинтересираните страни).  
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(7)   Должникот може да биде и лице спрема кое доверителот нема побарување кое се 

обезбедува.  

(8) За извршениот упис, настанатите промени и бришење се издава потврда во писмена или 

електронска форма согласно со прописите кои се однесуваат на податоците во 

електронски облик и електронски потпис. Исправата за упис мора да ги содржи битните 

елементи од договорот, денот и часот на приемот на барањето во регистарот, како и 

времето на издавањето на исправата.  

(9) Формата и содржината на барањето, како и начинот на вршење на упис, промена и  

бришење  во  Регистарот  од  ставот 2  на  овој  член  ќе  го  пропише  директорот  на  

Централниот регистар на Република Македонија.  

 

Постапка за обезбедување на побарување со продажба со задржување на правото на  

 сопственост на подвижни ствари  

 

Член 50-б  

(1)  Постапката  од  членот  50-а  ќе  се  примени  соодветно  и  за  обезбедување  на  

побарување со продажба со задржување на правото на сопственост на подвижни ствари 

пропишано согласно со закон.  

(2) Во постапката   од ставот (1) на овој член уписот ќе се врши во Регистарот за 

продажба на подвижни ствари со задржување на правото на сопственост, кој се води во 

рамките на Централниот регистар.  

(3) Формата и содржината на барањето, како и начинот на вршење на упис, промена и  

бришење  во  Регистарот  од  ставот 2  на  овој  член  ќе  го  пропише  директорот  на  

Централниот регистар на Република Македонија. “  

 

Член 9  

Во членот 57 став (1) зборовите: „нотар или“ се бришат.  

Во ставот (2) зборовите: „да го овласти нотарот или“ се бришат.  

 

Член 10  

Во членот 58 став (1) зборовите: „нотарот, односно“ се бришат.  

Во ставот (2) во првата реченица зборовите: „нотарот или“ и во втората реченица 

зборовите: „нотарот, односно на“ се бришат.  

 

Член 11  

Во членот 59 став (1) зборовите: „нотарот, односно“ се бришат. Во 

ставот (2) зборовите: „нотарот или“ се бришат.  

 

Член 12  

Во членот 60 став (2) зборовите: „нотар или преку“ се бришат.  

 

Член 13  

Во членот 61 став (1) во првата алинеја зборовите: „нотарот односно“ и во третата 

алинеја зборот „нотарот“ се бришат.  

 

Член 14  

Глоба во износ од 400 до 600 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на нотарот или заинтересираната страна, доколку постапи спротивно на членот 50-а 

ставови (3), (4) и (5).  
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За прекршокот предвиден во овој закон прекршочна постапка води и прекршочна  
санкција изрекува надлежен суд, по барање поднесено од страна на оштетениот согласно  
со закон.  

 

Член 15  

Централниот регистар на Република Македонија е должен во рок од шест месеци од 
влегувањето во сила на овој закон да го воспостави Регистарот за обезбедување со пренос на 

сопственост на предмети и пренос на права (Фидуцијарен регистар) и Регистарот за 

продажба на подвижни ствари со задржување на правото на сопственост.  

 

Член 16  

Подзаконските прописи чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесат во рок од 

четири месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.  

Член 17  

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“, а ќе започне да се применува шест месеци од влегувањето во сила на 
овој закон.  
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