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ЗАКОН ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.87 од 12.07.2007 година) 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Цел на Законот 

Член 1 

(1) Со овој закон се определуваат средствата за обезбедување на побарувањата, начинот 
на кој тие се определуваат, правилата според кои судот постапува за обезбедување на 
побарувањата, како и постапувањето на нотарот и постапувањето на извршителот во 
врска со тоа. 

(2) Одредбите на овој закон се применуваат и за обезбедување на побарувања врз брод и 
врз воздухоплов, ако тоа е определено со закон. 

Значење на одделни изрази 

Член 2 

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење: 

1. “Побарување” е право на наплата на паричен износ или право на некое сторување, 
несторување, трпење или воспоставување на поранешна состојба; 

2. “Доверител” е тужител или лице чие побарување се остварува или обезбедува; 

3. “Должник” е тужен или лице спрема кое се остварува или обезбедува побарување; 

4. “Странка” е тужител и тужен, односно доверител и должник; 

5. “Службено лице” е лице вработено во суд кое непосредно презема одделни дејствија 
за обезбедување на побарувања и 

6. “Јавна книга” и “ регистри ” се книга на тапии, интабулациона книга и катастар на 
недвижности, по неговото востановување согласно со Законот за премер, катастар и 
запишување на правата на недвижностите (во натамошниот текст: катастарот), 
Централниот регистар на Република Македонија, Централниот депозитар на хартии од 
вредност, Заложниот регистар, Единствениот регистар на даночни обврзници, 
Единствениот регистар за стечај, Судскиот регистар, Единствениот регистар на иматели на 
сметки, Регистарот на моторни и приклучни возила и евиденција на регистрираните 
моторни и приклучни возила и други регистри востановени со закон. 
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Итност на постапката за обезбедување 

Член 3 

(1) Постапката за обезбедување е итна. 

(2) Судот е должен предметот да го земе во работа најдоцна во рок од три дена од денот 
на приемот на барањето. 

Поведување на постапка за обезбедување на побарувањата 

Член 4 

(1) Постапката за обезбедување на побарувањата (во натамошниот текст: постапка за 
обезбедување) се поведува по барање (тужба или предлог) на тужителот, односно 
доверителот. 

(2) Постапката за обезбедување во прв степен ја води и одлуките ги донесува судија 
поединец, а во втор степен одлучува совет од тројца судии. 

(3) Одлуките во постапката за обезбедување судот ги донесува во форма на решение или 
заклучок. 

(4) Со решение се одлучува по барањето за обезбедување на побарување. 

(5) Со заклучок му се издава налог на службеното лице за спроведување на одделни 
дејствија и се одлучува за други прашања на управување со постапката. 

(6) Заклучок во втор степен донесува претседателот на советот. 

Жалба против решение и заклучок 

Член 5 

(1) Против решение за обезбедување на побарување донесено во прв степен може да се 
изјави жалба. 

(2) Жалбата од ставот (1) на овој член се изјавува во рок од три дена од денот на 
доставувањето на првостепеното решение, ако со овој закон поинаку не е определено. 

(3) Жалбата не го одлага извршувањето заради обезбедување на побарување, ако со овој 
закон поинаку не е определено. 
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(4) Жалбата може да го одложи извршувањето на обезбедувањето, доколку во неа е 
ставен предлог за одлагање и е понудено да биде положена гаранција во висина од 
најмалку една половина од вредноста на побарувањето. 

(5) Против заклучокот не е дозволен правен лек, освен ако со овој закон поинаку не е 
определено. 

Недозволеност на ревизија и повторување на постапката 

Член 6 

Против правосилна одлука во постапката за обезбедување не се дозволени ревизија и 
повторување на постапката. 

Примена на други закони 

Член 7 

Во постапката за обезбедување соодветно се применуваат одредбите од Законот за 
парничната постапка и одредбите од Законот за извршување, ако со овој закон поинаку 
не е определено. 

Определување средство за обезбедување врз имот на странска држава 

Член 8 

Врз имот на странска држава во Република Македонија не може да се определи средство 
за обезбедување, без претходна согласност на Владата на Република Македонија по 
мислење од Министерството за правда, освен ако странската држава изрично се 
согласила со тоа. 

II. СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊА 

Член 9 

(1) Средства за обезбедување на побарувања се:  
- заложно право на недвижност и заложно право на подвижни предмети,  
- претходни мерки,  
- привремени мерки,  
- пренос на сопственост на предмети и пренос на права и  
- мерки за обезбедување предвидени со друг закон. 

(2) Во постапката за обезбедување судот може да определи само едно од средствата 
определени со овој или друг закон. 
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Кога не е дозволено определување на средство за обезбедување 

Член 10 

Не е дозволено да се определи средство за обезбедување врз предмети и права што 
според овој или друг закон не можат да бидат предмет на извршување. 

1. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СО ЗАЛОЖНО ПРАВО НА НЕДВИЖНОСТ И ЗАЛОЖНО ПРАВО НА 
ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ 

а) Обезбедување со заложно право на недвижности 

Месна надлежност 

Член 11 

За одлучување по предлогот за обезбедување на парично побарување со засновање 
заложно право врз недвижности и за спроведување на тоа обезбедување е надлежен 
судот на чие подрачје се води катастарот во кој се врши запишувањето. 

Обезбедување на парично побарување со засновање на заложно право на недвижност 

Член 12 

Врз основа на извршна исправа што гласи на парично побарување, доверителот има 
право да бара обезбедување на тоа побарување со засновање заложно право врз 
недвижност на должникот. 

Засновање на заложно право врз недвижност запишана во јавна книга 

Член 13 

(1) Врз недвижност запишана во катастарот заложно право се заснова со запишување. 

(2) При запишувањето на заложно право од ставот (1) на овој член во катастарот се 
назначува извршноста на побарувањето за кое е дозволено заложно право. 

(3) Ако пред да станало побарувањето извршно доверителот претходно стекнал заложно 
право за тоа побарување врз иста недвижност врз основа на договор, или заложното 
право е забележано, судот по предлог од доверителот, ќе дозволи во катастарот да се 
забележи извршноста на побарувањето. 

(4) Ако должникот не е запишан како носител на правото на сопственост во катастарот, 
односно интабулационата книга, а доверителот има доказ дека должникот стекнал 
правен основ за да може да биде запишан како носител на право на сопственост на 
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одредена недвижност, тој може со предлогот за обезбедување на побарувањето да 
предложи судот да донесе одлука да се изврши упис на правото на сопственост на 
недвижноста на име на должникот, а потоа да се запише неговото заложно право. Кон 
предлогот доверителот треба задолжително да поднесе доказ дека должникот има 
правен основ за упис на правото на сопственост на соодветната недвижност. 

Засновање на заложно право врз недвижност на подрачје за кое не е востановен 
катастарот 

Член 14 

Заложно право врз недвижност на подрачје за кое не е востановен катастар се заснова со 
негово запишување во интабулациона книга. 

Дејство на запишувањето и прибелешката 

Член 15 

Запишувањето на заложно право и прибелешката на извршноста на побарувањето имаат 
дејство и спрема трето лице кое подоцна станало сопственик на таа недвижност. 

б) Обезбедување со заложно право на подвижни предмети 

Месна надлежност 

Член 16 

За одлучување по предлогот за обезбедување на парично побарување со засновање на 
заложно право врз подвижни предмети и за спроведување на тоа обезбедување, 
надлежен е судот на чие подрачје должникот има живеалиште, односно на чие подрачје е 
седиштето на правното лице. 

Обезбедување на парично побарување со засновање на заложно право на подвижни 
предмети 

Член 17 

Врз основа на извршна исправа што гласи на парично побарување доверителот има право 
да бара обезбедување на тоа побарување со засновање заложно право врз подвижни 
предмети на должникот. 

Начин на засновање на заложно право врз подвижни предмети 

Член 18 
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Заложно право врз подвижни предмети се заснова со попис на предметите и со 
запишување на залогот во Заложниот регистар. 

Дејство на запишувањето на залогот во Заложниот регистар 

Член 19 

Запишувањето на залогот во Заложниот регистар има дејство и спрема трето лице кое 
подоцна станало сопственик на тој предмет. 

2. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СО ПРЕТХОДНА МЕРКА 

Надлежен суд по предлогот за обезбедување со претходна мерка 

Член 20 

За одлучување по предлогот за обезбедување со претходна мерка и за спроведување на 
таа мерка, месно е надлежен судот кој ја води, односно ја водел постапката по предметот 
за кој се бара обезбедување. 

Услови за определување на претходна мерка 

Член 21 

(1) Претходна мерка се дозволува врз основа на одлука која гласи на парично 
побарување, а не станала правосилна или не станала извршна, ако доверителот ја стори 
веројатна опасноста или постои претпоставена опасност дека без такво обезбедување би 
се осуетило или значително би се отежнало остварувањето на побарувањето. 

(2) Одредбата на ставот (1) од овој член се применува и во поглед на порамнувањето 
склучено пред суд или орган на управата, според кое побарувањето не пристигнало. 

(3) Претходна мерка може да се дозволи врз основа на платен налог што е издаден врз 
основа на меница или чек. 

Претпоставена опасност 

Член 22 

(1) Претпоставена опасност, во смисла на членот 21 од овој закон, постои ако предлогот за 
обезбедување е заснован врз една од следниве одлуки:  
1) врз платен налог издаден врз основа на меница или чек против кој навремено е 
поднесен приговор;  
2) врз пресуда донесена во кривичен предмет, со која е усвоено имотно-правно барање, а 
против која е дозволено повторување на кривичната постапка;  
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3) врз одлука според која извршувањето треба да се спроведе во странство;  
4) врз пресуда донесена врз основа на признание против која е изјавена жалба;  
5) врз порамнување склучено пред суд или орган на управата, што се побива на начин 
предвиден со закон и  
6) договор склучен кај нотар како извршна исправа што се побива на начин предвиден со 
закон. 

(2) Во случаите од ставот (1) точки 4, 5 и 6 на овој член судот, по предлог на должникот, 
може обезбедувањето со претходна мерка да го услови со полагање гаранција од страна 
на доверителот за штета што должникот би можел да претрпи со определување на 
претходна мерка. 

Обезбедување на побарување за рати кои не пристигнале 

Член 23 

(1) Обезбедување на побарување со претходна мерка за рати кои не пристигнале за 
побарување по основ на законска издршка, побарување по основ на надоместок на штета 
за загубена издршка поради смрт на давателот на издршката и побарување по основ на 
надоместок на штета поради нарушување на здравјето или намалување, односно губење 
на работната способност, се дозволува само за рати што ќе пристигнат во една година. 

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член се претпоставува дека постои опасност за 
остварување на побарување на доверителот ако против должникот претходно се водело 
извршување заради наплата на пристигната рата или ако такво извршување е 
предложено. 

Видови на претходни мерки 

Член 24 

(1) Како претходни мерки судот определува:  
1) попис на подвижни предмети;  
2) забрана на должниковиот должник да му исплати на должникот побарување или да му 
предаде предмети, како и забрана на должникот да наплати побарување, да ги прими 
предметите и со нив да располага;  
3) забрана на носител на платен промет на должникот или на трето лице, по налог од 
должникот, да исплати од неговата сметка паричен износ за кој е дозволена претходна 
мерка и  
4) прибелешка на заложно право врз недвижност на должникот или врз право запишано 
врз недвижност. 

(2) Со оглед на околностите на случајот судот може, по предлог на доверителот, да 
дозволи две или повеќе претходни мерки, ако тоа е потребно. 



База на закони www.pravdiko.mk 

8 |  С т р а н и ц а
 

Забрана на исплата на парични средства на должникот 

Член 25 

Износот на паричните средства на должникот на сметка кај носител на платен промет, за 
кој е дозволена забрана на исплата, додека трае забраната, не може да се пренесе од таа 
сметка, освен заради намирување на обезбедено побарување. 

Продажба на попишани предмети и пренос на должниково побарување 

Член 26 

(1) Судот ќе дозволи продажба на попишани подвижни предмети што се подложни на 
брзо расипување или ако постои опасност од значителен пад на цената на тие предмети. 

(2) Продажбата на попишаните подвижни предмети ќе се изврши според одредбите на 
Законот за извршување. 

(3) Ако претходната мерка е дозволена со забрана на исплата на побарувањето судот 
може, по предлог на доверителот или должникот, да дозволи на доверителот да му се 
пренесе побарувањето на кое е ставена забраната заради наплата, во случај кога постои 
опасност дека тоа побарување поради задоцнување во неговото остварување не ќе може 
да се наплати или дека ќе се загуби правото на регрес спрема трето лице. 

(4) Износот што се добива со продажба на предметите или со наплата на побарување се 
депонира во судот додека не се запре претходната мерка или додека доверителот не 
предложи извршување, а најмногу 30 дена од денот на извршноста на побарувањето. 

Решение за претходна мерка 

Член 27 

(1) Во решението со кое се дозволува претходна мерка задолжително се назначува 
износот на побарувањето што се обезбедува, со каматата и трошоците, мерката за 
обезбедување и времето за кое таа се определува. 

(2) Времето за кое е определена претходна мерка може да трае најдолго до истекот на 15 
дена од денот на настанувањето на условите за присилно извршување. 

(3) Ако времето од ставот (1) на овој член истече пред да стане правосилна одлуката врз 
основа на која е дозволена претходна мерка судот, на предлог од доверителот, ќе го 
продолжи тоа време под услов да не се промениле околностите под кои е определена 
мерката. 

Укинување на претходна мерка 
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Член 28 

(1) Судот, по предлог од должникот, ќе ја запре постапката за обезбедување и ќе ги укине 
спроведените дејствија, ако:  
1) должникот го положи во судот износот на побарувањето што се обезбедува, со 
каматата и трошоците;  
2) должникот стори веројатно дека побарувањето во времето на донесувањето на 
решението со кое се определува претходна мерка веќе било наплатено или доволно 
обезбедено;  
3) со правосилна одлука е утврдено дека побарувањето не настанало или дека престанало 
и  
4) должникот докаже постоење на некое негово утврдено побарување спрема 
доверителот или дека должникот има основ за противизвршување. 

(2) Судот ќе ја запре постапката за обезбедување и ќе ги укине спроведените дејствија ако 
во рок од 15 дена од денот на истекот на времето за кое е дозволена претходна мерка не 
се исполнети условите за присилно извршување. 

(3) Во случаите од ставовите (1) точки 2 и 3 и (2) на овој член доверителот е должен да му 
ги надомести на должникот трошоците предизвикани со определувањето и 
спроведувањето на претходната мерка. 

(4) Во случаите од ставот (3) на овој член должникот спрема доверителот има и право на 
надоместок на причинетата штета. Барањето за надоместок на штета може да се поднесе 
најдоцна во рок од три месеца од денот на правосилноста на решението за запирање на 
постапката за обезбедување. 

Запирање во случај доверителот да не бара извршување 

Член 29 

Во случај условите за присилно извршување да бидат исполнети пред истекот на времето 
за кое е дозволена претходна мерка судот, по предлог на должникот, ќе ја запре 
постапката за обезбедување и ќе ги укине спроведените дејствија ако доверителот не 
поднесе барање за извршување во рок од 15 дена од настанувањето на тие услови. 
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3. ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ 

Месна надлежност 

Член 30 

(1) Во случај кога не е поведена парнична или друга судска постапка, за одлучување по 
предлог за обезбедување со привремена мерка и за спроведување на привремена мерка, 
месно надлежен е судот што би одлучувал во парничната или друга судска постапка. 

(2) Ако е поведена постапка по предлог за обезбедување со привремена мерка и за 
спроведување на таа привремена мерка, месно надлежен е судот пред кој е поведена 
постапка. 

Кога може да се дозволи привремена мерка 

Член 31 

Привремена мерка може да се дозволи пред поведувањето и во текот на судска или 
управна постапка. 

Недопуштеност на привремена мерка 

Член 32 

Привремена мерка не е допуштена ако постојат услови за определување на претходна 
мерка со која може да се постигне истата цел. 

а) Привремени мерки за обезбедување на парично побарување 

Услови за дозволување на привремена мерка 

Член 33 

(1) Привремена мерка за обезбедување на парично побарување може да се дозволи ако 
доверителот го стори веројатно постоењето на побарувањето и опасноста дека без таква 
мерка должникот ќе ја осуети или значително отежне наплатата на побарувањето, со тоа 
што својот имот, односно своите средства ќе ги отуѓи, прикрие или на друг начин ќе 
располага со нив. 

(2) Доверителот не мора да ја докажува опасноста ако стори, веројатно дека со 
предложената мерка должникот би претрпел само незначителна штета. 

(3) Се смета дека опасност постои ако побарувањето би требало да се оствари во 
странство. 
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Видови на привремени мерки за обезбедување на парични побарувања 

Член 34 

(1) За обезбедување на парично побарување може да се дозволи секоја мерка со која се 
постигнува целта на таквото обезбедување, а особено:  
1) забрана на должникот да располага со подвижни предмети, како и чување на тие 
предмети;  
2) забрана на должникот да ги отуѓи или оптовари своите недвижности или стварни права 
кои врз недвижноста се запишани во негова корист, со прибелешка на таа забрана во 
јавна книга или да ги даде под закуп;  
3) забрана на должникот да продава хартии од вредност и удели;  
4) забрана на должниковиот должник да му исплати на должникот побарување или да му 
предаде предмети, како и забрана на должникот да прими предмети, да наплати 
побарување и да располага со нив и  
5) налог на носителот на платен промет на должникот или на трето лице, по налог на 
должникот, да не дозволи од должниковите сметки исплата на паричниот износ за кој е 
дозволена привремена мерка. 

(2) Со привремена мерка не се стекнува заложно право. 

б) Привремени мерки за обезбедување на непарично побарување 

Услови за дозволување на привремена мерка 

Член 35 

(1) За обезбедување на непарично побарување може да се дозволи привремена мерка 
ако доверителот го сторил веројатно постоењето на побарувањето и опасноста дека инаку 
остварувањето на побарувањето ќе се осуети или значително отежне. 

(2) Привремена мерка може да се дозволи и кога доверителот стори веројатно дека 
мерката е потребна за да се спречи употреба на сила или настанување на ненадоместлива 
штета. 

(3) Одредбите од членот 33 ставови (2) и (3) на овој закон се применуваат и на 
привремената мерка за обезбедување на непарично побарување. 

Видови на привремени мерки за обезбедување на непарично побарување 

Член 36 

За обезбедување на непарично побарување може да се дозволи секоја мерка со која се 
постигнува целта на таквото обезбедување, а особено:  
1) забрана на отуѓување и оптоварување на подвижни предмети кон кои е насочено 
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побарувањето, како и чување на тие предмети;  
2) забрана на отуѓување и оптоварување на недвижност кон која е насочено 
побарувањето, со прибелешка на забраната во јавна книга;  
3) забрана на должникот да презема дејствија што можат да му нанесат штета на 
доверителот, како и забрана да се извршат промени на предметите кон кои е насочено 
побарувањето;  
4) забрана на должниковиот должник на должникот да му ги предаде предметите кон кои 
е насочено побарувањето и  
5) плаќање на надоместок на плата на работникот за време на спор заради незаконитост 
на одлуката за престанување на работниот однос, ако е тоа неопходно за негова издршка 
и издршката на лицата кои според законот е должен да ги издржува. 

Гаранција наместо привремена мерка 

Член 37 

(1) Доверителот може во предлогот за дозволување на привремена мерка или 
дополнително, да изјави дека наместо привремена мерка, се задоволува со полагање на 
определен износ на име гаранција од страна на должникот. 

(2) Полагање на гаранција наместо привремена мерка, може да се дозволи и по предлог 
на должникот. 

(3) Ако должникот положи гаранција судот ќе ја запре постапката за определување на 
привремена мерка и ќе ги укине веќе спроведените дејствија. 

Гаранција како услов за определување на привремена мерка 

Член 38 

(1) Судот може, по предлог на доверителот, да определи привремена мерка и кога тој 
нема да го стори веројатно постоењето на побарувањето и опасноста, ако претходно, во 
рокот што му е оставен, го положи износот што судот ќе го определи како гаранција за 
штетата што на должникот би можела да му биде нанесена со определувањето и 
спроведувањето на привремената мерка. 

(2) Судот може, по предлог на должникот, според околностите на случајот, да постапи 
според одредбата од ставот (1) на овој член и кога доверителот го сторил веројатно 
постоењето на побарувањето и опасноста. 

Дозволување на повеќе привремени мерки 

Член 39 
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Судот може, со оглед на околностите на случајот, по предлог на доверителот, да дозволи 
и повеќе привремени мерки, ако тоа е потребно. 

Време за кое се дозволува привремена мерка 

Член 40 

(1) Во решението со кое се определува привремена мерка ќе се определи времето на 
траење на таа мерка, а ако мерката е определена пред поднесување тужба или 
поведување на друга постапка и рокот во кој доверителот мора да поднесе тужба, 
односно предлог за поведување на друга постапка, заради оправдување на мерката. 

(2) Судот, по предлог на доверителот, ќе го продолжи времето на траење на 
привремената мерка, под услов да не се промениле околностите под кои е определена 
таа мерка. 

(3) Предлогот од ставот (2) на овој член може да се поднесе само пред да помине времето 
за кое е дозволена привремена мерка. 

(4) Ако должникот не постапи по привремената мерка, таа присилно се извршува. 

Укинување на привремена мерка 

Член 41 

(1) Ако доверителот во определениот рок не поднел тужба, односно не повел друга 
постапка заради оправдување на привремената мерка, или времето за кое е определена 
привремената мерка поминало, судот по предлог на должникот ќе донесе решение со кое 
ќе ја запре постапката и ќе ги укине спроведените дејствија . 

(2) По предлог на должникот судот ќе ја запре постапката и ќе ги укине спроведените 
дејствија, ако околностите поради кои е определена мерката подоцна се промениле, така 
што мерката повеќе не е потребна. 

(3) Судот ќе ја запре постапката и ќе ги укине спроведените дејствија и во случаите 
наведени во членот 28 став (1) од овој закон. 

Надоместок на штета на должникот 

Член 42 

(1) Должникот спрема доверителот има право на надоместок на штета што му е нанесена 
со привремената мерка за која е утврдено дека била неоснована или која доверителот не 
ја оправдал. 
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(2) Во тој случај согласно се применуваат одредбите од членот 28 став (4) на овој закон. 

4. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СО ПРЕНОС НА СОПСТВЕНОСТ НА ПРЕДМЕТИ И ПРЕНОС НА ПРАВА 

Месна надлежност 

Член 43 

Месно надлежен суд за одлучување за предлогот за обезбедување на парично 
побарување со пренос на сопственост на предмети и пренос на права се определува со 
соодветна примена на одредбите од овој закон за месната надлежност на судот во 
постапките за обезбедување кои се однесуваат на парични побарувања и на одделни 
видови предмети за извршување. 

Спогодба заради обезбедување на парично побарување 

Член 44 

Едната или двете странки можат да поднесат предлог до судот да определи рочиште на 
кое во записник да се внесе нивната спогодба за обезбедување на парично побарување 
на доверителот, со која му ја пренесува на доверителот сопственоста на некој предмет од 
должникот или за таа цел на доверителот му се пренесува некое право од должникот. 
Спогодбата треба да содржи одредби за тоа кога обезбеденото побарување ќе пристигне, 
односно како неговото пристигнување ќе се определи. Должникот може да биде и лице 
спрема кое доверителот нема побарување кое се обезбедува. 

Спогодба заради обезбедување на непарично побарување 

Член 45 

Спогодбата од членот 44 на овој закон може да се однесува и на обезбедување на 
непарични побарувања, но во тој случај во спогодбата мора да биде одредена паричната 
противвредност на тоа побарување. По пристигнувањето на непаричното побарување 
доверителот може да избира дали сака да бара извршување за присилно намирување на 
непаричното побарување или според одредбите од овој закон да го оствари своето право 
како преносот на сопственост на предметите или преносот на правата да е извршен за 
обезбедување на паричната противвредност на непаричното побарување. 

Дејство на записникот 

Член 46 

Записникот од членот 44 на овој закон има дејство на судско порамнување. 

Изјава за согласност на должникот за пренос во јавна книга 
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Член 47 

(1) Ако со спогодбата од членот 44 на овој закон се пренесува право на сопственост на 
недвижности запишани во јавна книга, спогодбата треба да содржи и изјава на должникот 
за тоа дека е согласен непосредно врз основа на спогодбата да може да се изврши тој 
пренос во јавната книга. 

(2) Врз основа на записникот од членот 44 на овој закон и изјавата на должникот од ставот 
(1) на овој член странките можат да бараат пренос на правото на сопственост на 
недвижноста запишана во јавната книга со забелешка дека преносот е извршен заради 
обезбедување. 

(3) Доверителот станува сопственик на недвижноста која не е запишана во јавна книга, 
односно на подвижните предмети со потпишување на записникот од членот 44 на овој 
закон. 

Изјава за согласност на должникот за присилно извршување 

Член 48 

Во записникот од членот 44 на овој закон може да се внесе и изјава на должникот дека е 
согласен доверителот да може непосредно врз основа на тој записник против него да 
побара присилно извршување заради предавање на недвижности, односно подвижни 
предмети во владение по пристигнувањето на обезбеденото побарување. Записникот кој 
содржи таква изјава е извршна исправа. 

Кога се смета за извршен преносот на правото заради обезбедување 

Член 49 

(1) Со потпишување на записникот од членот 44 на овој закон ќе се смета дека преносот 
на правото е извршен. 

(2) За преносот на сопственоста на недвижностите кои не се запишани во јавна книга и на 
подвижните предмети, како и за преносот на правата, ќе се објави оглас во “Службен 
весник на Република Македонија”, во кој ќе се назначи судот кој го објавува огласот, 
бројот на предметот, странките, недвижностите или подвижните предмети на кои е 
пренесено правото на сопственост, односно правата кои се пренесени, како и 
известувањето дека преносот е извршен за обезбедување. Недвижните и подвижните 
предмети, односно правата ќе се означат на начин што ќе може да се утврди нивната 
идентичност. 

Спогодба за обезбедување со пренос на сопственост или пренос на права склучена кај 
нотар 



База на закони www.pravdiko.mk 

16 |  С т р а н и ц а
 

Член 50 

(1) Спогодба за обезбедување со пренос на сопственост и пренос на права странките 
можат да склучат и кај нотар во форма на нотарски акт со кој му се пренесува на 
доверителот сопственоста на некој предмет од должникот или за таа цел на доверителот 
му пренесува некое право од должникот. 

(2) Спогодбата во нотарскиот акт треба да содржи одредби за тоа кога обезбеденото 
побарување ќе пристигне, односно како неговото пристигнување ќе се определи. 

(3) Должникот може да биде и лице спрема кое доверителот нема побарување што се 
обезбедува. 

(4) Одредбите од членовите 45 до 49 на овој закон соодветно се применуваат и на 
спогодбата за обезбедување склучена кај нотар. 

Други дејства на преносот 

Член 51 

(1) Ако со спогодбата од членовите 44 и 50 став (1) на овој закон поинаку не е определено, 
должникот е овластен и понатаму да го користи предметот чија сопственост е пренесена 
на доверителот, а доверителот не смее предметот да го отуѓи ниту оптовари. 

(2) Ако доверителот го отуѓи или оптовари предметот иако тоа не смеел да го стори, 
таквото отуѓување или оптоварување не произведува правно дејство и ќе му одговара на 
должникот за штетата која со тоа му е причинета. 

Должности на доверителот 

Член 52 

(1) Ако со спогодбата од членовите 44 и 50 став (1) на овој закон поинаку не е определено, 
доверителот е должен:  
1) да презема мерки потребни за зачувување на пренесеното побарување;  
2) да ги наплати каматите или кои било други повремени побарувања и  
3) да го наплати пренесеното побарување, односно да го прими исполнувањето откако ќе 
пристигне. 

(2) Наплатените износи согласно со ставот (1) на овој член се пребиваат со трошоците за 
кои доверителот има право на надоместок, потоа со каматите кои му се должат, а потоа 
со главнината. Со исполнувањето на пренесеното побарување доверителот стекнува 
сопственост на предметите со предавањето со кое побарувањето е исполнето. Ако 
предмет на пренесеното побарување се пари доверителот е должен, по барање на 
должникот, да го депонира наплатениот износ кај суд или кај нотар, или ако неговото 
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обезбедување на побарувањето е веќе пристигнато, доверителот може да го задржи 
долгуваниот износ на пари, а другиот да го предаде на должникот. 

Право на приговор на должникот 

Член 53 

Должникот, чие побарување е пренесено на доверителот за обезбедување, може спрема 
доверителот да ги истакне приговорите кои во случај на отстапување на побарувањето 
должникот на тоа побарување би можел да ги истакне на примателот.  

Неприменување на прописите за данок на промет 

Член 54 

Врз преносот на сопственоста и преносот на правата кои имаат за цел обезбедување и на 
враќањето на сопственоста и преносот на правата по намирување на побарувањето на 
доверителот не се применуваат прописите за данокот на промет на недвижности. 

Кривична одговорност на доверителот 

Член 55 

Околноста за отуѓените или оптоварените предмети или права на кои доверителот не бил 
правно овластен, не ја исклучува кривичната одговорност на доверителот физичко лице 
или одговорното лице во правното лице и правното лице заради злоупотреба на 
довербата. 

Право на враќање на сопственоста односно правото (излачно право) 

Член 56 

(1) Ако должникот во определениот рок ја исполнил својата обврска спрема доверителот 
доверителот е должен, без одлагање, да му го врати правото на сопственост на 
предметите или да му го пренесе назад стекнатото право. 

(2) Во случај на присилно извршување или стечај против доверителот, должникот има 
излачно право на предметите и правата кои ги пренел на доверителот за обезбедување, 
освен ако извршувањето не се спроведува за остварување на побарување на трето лице 
спрема доверителот кое доверителот го обезбедил со засновање на заложно право на 
пренесените предмети или права. 

Право на доверителот во случај на задоцнување на должникот 

Член 57 
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(1) Ако должникот задоцни со исполнување на обезбеденото побарување, доверителот е 
овластен преку нотар или извршител, во рок од 15 дена од денот кога должникот паднал 
во задоцнување, да го извести должникот и да поднесе барање предметот на кој е 
пренесено правото на сопственост да се продаде или пренесеното право да се претвори 
во пари преку нотар или извршител. 

(2) Во известувањето од ставот (1) на овој член должникот е должен да ја определи 
најниската цена по која предметот може да се продаде, односно правото да се впаричи, 
да го овласти нотарот или да побара од извршителот да ја изврши продажбата на 
предметите, односно впаричувањето на правото и да ја приложи неговата изјава дека е 
согласен да се изврши продажба, односно впаричување, како и дека е согласен да ги 
авансира трошоците на продажбата или впаричувањето и дека е согласен од износот 
добиен при продажбата, односно впаричувањето, претходно да се намири побарувањето 
на доверителот со каматите и трошоците, како и данокот на промет. 

Определување на најниската цена 

Член 58 

(1) Најниската цена што ја определил должникот не смее да биде пониска од 
обезбеденото побарување, зголемена за каматите и трошоците на доверителот кои се 
предвидени а ќе пристигнат, односно настанат до истекот на рокот до кој нотарот, 
односно извршителот мора да го продаде предметот или да го впаричи правото, како и 
предвидениот данок на промет. 

(2) Откако ќе го прими известувањето со прилозите од членот 57 став (2) на овој закон, 
доверителот е должен во рок од 15 дена да го овласти нотарот или извршителот од 
членот 57 став (2) на овој закон да го продаде предметот или да го впаричи правото, во 
согласност со условите определени во известувањето од должникот. Доверителот е 
должен да ги преземе сите други дејствија по барање на нотарот, односно на 
извршителот, со кои се овозможува разгледување на предметите, односно запознавање 
со содржината на правото. Во спротивно доверителот му одговара на должникот за 
штетата. 

Одрекување од правото да се бара продажба, односно впаричување 

Член 59 

(1) Ако нотарот, односно извршителот не успеал предметот да го продаде, односно 
правото да го впаричи во рок од три месеца од денот кога доверителот за тоа го овластил, 
ќе се смета дека доверителот се одрекол од правото да бара продажба на предметите, 
односно впаричување на правото. 
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(2) Ако должникот не постапи согласно со одредбите од членот 57 на овој закон, односно 
ако нотарот или извршителот не успее предметите да ги продаде или правото да го 
впаричи во согласност со одредбите од ставот (1) на овој член, ќе се смета дека 
доверителот станал полноважен сопственик на предметите, односно полноважен имател 
на правата кои на него се пренесени, за цената која одговара на износот на обезбеденото 
побарување со каматите и трошоците, како и данокот на промет, освен ако доверителот 
во рок од 15 дена по истекот на рокот од ставот (1) на овој член не го извести должникот 
преку нотарот или извршителот дека не сака да ги задржи предметите, односно правото, 
наместо исплатата на обезбеденото побарување. 

(3) Ако во случајот од ставот (1) на овој член доверителот стане сопственик на предметите, 
односно имател на правото, обезбеденото побарување се смета за намирено кога 
доверителот ќе стане сопственик, односно имател на правото. 

Остварување на побарување на друг начин 

Член 60 

(1) Ако доверителот го извести должникот дека не сака да ги задржи предметите или 
правото наместо исплата на обезбеденото побарување, овластен е своето побарување 
против должникот да го остварува независно од овластувањата кои ги има согласно со 
членот 57 од овој закон. 

(2) Ако доверителот го извести должникот дека не сака да го задржи предметот или 
правото наместо исплатата на обезбеденото побарување, овластен е предметот да го 
продаде или правото да го впаричи сам и тоа преку нотар или преку извршител, или преку 
други лица овластени за продажба на предмети, односно впаричување на права. 

(3) При продажбата на предметите или впаричување на правата, доверителот е должен да 
постапува со внимание на добар стопанственик и за тоа да му положи сметка на 
должникот. 

(4) Ако со продажбата на предметите или впаричување на правата доверителот не успее 
во целост да го намири своето побарување, овластен е да бара од должникот извршување 
врз основа на записникот од членот 44 на овој закон заради намирување на 
преостанатиот дел на своето побарување. 

Рокови за пријавување на пренос на право и данок на промет на недвижности 

Член 61 

Роковите за пријавување на преносот на правото на сопственост, односно на правата во 
врска со плаќањето на данокот на промет на недвижности се сметаат:  
1) во случајот од членот 58 став (1) на овој закон од денот кога нотарот, односно 
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извршителот го продал предметот, односно го впаричил правото;  
2) во случајот од членот 59 на овој закон од денот кога доверителот станал сопственик, 
односно имател на правото и  
3) во случајот од членот 60 став (2) на овој закон од денот кога нотарот, извршителот, 
односно лицата овластени за продажба на предмети или впаричување на права го 
продале предметот или го впаричиле правото. 

Враќање на предметот, односно на правото 

Член 62 

Ако доверителот своето побарување поинаку го намири, а не на начин предвиден во 
одредбите од овој закон, е должен на должникот да му го врати предметот, односно 
правото без одлагање. Во случај на делумно исполнување на побарувањето доверителот 
е должен некој од предметите или дел од правото на предметите, односно правото или 
дел од правото да го врати на должникот, ако тоа е можно. 

Соодветна примена на одредбите за обезбедување со пренос на сопственост на 
предмети и пренос на права на забраната со располагање со акции, други хартии од 

вредност и удели во трговско друштво 

Член 63 

(1) Одредбите од овој закон кои се однесуваат на обезбедување со пренос на сопственост 
на предмети и пренос на права, на соодветен начин се применуваат и на забраната за 
располагање со акции, други хартии од вредност и удели во трговско друштво. 

(2) Нотарскиот акт или солемнизираната приватна исправа со соодветна содржина ја 
заменува спогодбата од членот 50 став (1) на овој закон. 

(3) Нотарот ќе ги прецизира само оние дејствија со кои се забранува располагањето со 
акциите, другите хартии од вредност и уделите за кои странките ќе се согласат. 

(4) Кој нотар е овластен за преземање на одделни дејствија за обезбедување, се 
определува според правилата за службеното седиште и подрачје на нотарите. 

Забрана на располагање со акции, други хартии од вредност и удели 

Член 64 

(1) Со склучување на спогодба од членовите 44 и 50 став (1) на овој закон се забранува 
располагање со акции, други хартии од вредност и удели за обезбедување. 

(2) За секоја забрана судот без одлагање ќе го извести трговското друштво, а за 
спроведувањето на забраната за обезбедување во соодветните книги, ќе го извести 
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Централниот регистар на Република Македонија и Централниот депозитар за хартии од 
вредност за забраната за располагање со акциите, а за уделите управителот на друштвото. 

(3) Со забраната на акциите, односно на уделите за обезбедување се додека доверителот 
не стане полноважен имател на акциите, другите хартии од вредност и уделите, односно 
се додека акциите или уделите, преносителот не го губи правото на глас ниту правото да 
учествува во добивката, ако со спогодбата од членовите 44 и 50 став (1) на овој закон 
поинаку не е определено.   

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 65 

Постапките за обезбедување започнати до денот на влегувањето во сила на овој закон 
согласно со Делот III - ПОСТАПКА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ од Законот за извршната постапка 
(“Службен весник на Република Македонија” број 53/97, 59/2000 и 64/2003), ќе се 
довршат според одредбите од тој закон. 

Член 66 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите од Делот 
III - ПОСТАПКА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ од Законот за извршната постапка (“Службен весник на 
Република Македонија” број 53/97, 59/2000 и 64/2003). 

Член 67 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на 
Република Македонија”. 

 


