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В О В Е Д

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ 
И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Склучувањето на Договор за залог во моментов е уредено со Законот за 
договорен залог. Согласно постојната законска регулатива  договорот за залог  се 
склучува помеѓу две познати страни, доверител од една страна и должник од друга. 
Со оглед на тоа дека сопствениците на обврзниците може постојано да се менуваат 
на дневна основа, а во Законот за договорен залог стои дека договорот се склучува 
помеѓу две познати страни, се овозможува на страната на доверителите како 
склучувач на договорот да се јави заеднички застапник кој во име на имателите на 
обврзници ќе го потпише договорот за залог.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА
Со цел развивање на пазарот на издавање на корпоративни обврзници и 

зголемување на интересот на фирмите за издавање на корпоративни обрвзници, 
како и обезбедување на сигурност за инвеститорот дека истите ќе успее да ги 
наплати се  овозможува заеднички застапник на имателите на обврзници да може 
да се јави во улога на потписник на Договорот за залог.

Законот се заснова на истите начела на кои се заснова и Законот за 
договорен залог.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА.

Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за договорен 
залог не предизвикува дополнителни финансиски импликации врз Буџетот на 
Република Македонија.

IV.ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на овој закон не се потребни дополнителни финансиски 
средства од Буџетот на Република Македонија.
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ПРЕДЛОГ-ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДОГОВОРЕН ЗАЛОГ

Член 1
Во Законот за договорен залог („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.5/03, 2/05, 87/07, 51/11, 74/12, 115/14 и 98/15) во член 2 по ставот 1 се додава нов 
став 2, кој гласи:

„Покрај побарувањата од ставот 1 на овој член со залог се обезбедуваат и 
побарувањата на иматели на обврзници што ги имаат во однос на издавачот на 
обезбедените обврзници, издадени во согласност со законот со кој се уредуваат 
хартиите од вредност.“

Ставот 2 станува став 3.
Во ставот 3 кој станува став 4 зборовите „ставот 1“ се заменуваат со 

зборовите „ставовите 1 и 2“
Член 2

Во член 13 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
,,Заложен доверител може да биде и заеднички застапник кој ги застапува 

интересите на имателите на обезбедените обврзници со недвижен имот, кои имаат 
побарување од издавачот на обврзници, кој издавач е согласен врз својот недвижен 
имот да допушти засновање на залог во полза на имателите на обезбедени 
обврзници или место него тоа да го стори трето лице кое нема таков долг, а е 
согласно врз неговиот недвижен имот да се заснова право на залог."

Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија“.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОГОВОРЕН ЗАЛОГ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ 
ЗАКОНОТ

Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
договорен залог содржи три члена. 

Со членот 1 се додава нов став 2 во членот 2 од Законот за договорен залог, 
со кој се дефинира дека покрај побарувањета од ставот 1 на овој член со залог се 
обезбедуваат и побарувањата иа иматели на обврзници што ги имаат во однос на 
издавачот на обезбедените обврзници.

Со членот 2 се дополнува членот 13 од Законот за договорен залог со 
додавање на нов став 4 со кој се овозможува заложен доверител да може да биде и 
заеднички застапник кој ќе ги застапува интересите на имателите на обезбедните 
обврзници со недвижен имот, кои имаат побарување од издавачот на обврзници.

Со членот 3 се предвидува влегувањето во сила на законот.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Нема

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИОТ ЗАКОН
Со донесување на Законот за изменување и  дополнување на Законот за 

договорен залог се овозможува заеднички застапник на имателите на обврзници да 
може да се јави во улога на потписник на Договорот за залог.
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ОДРЕДБИ ШТО СЕ МЕНУВААТ

Член 2

Со залогот се обезбедуваат парични и друг вид побарувања, чија вредност е 
изразлива во пари, што доверителот ги има во однос на својот должник од одреден 
облигационен однос. 

Побарувањата обезбедени со залог, ако не бидат исполнети во рокот на нивната 
пристигнатост, заложниот доверител нив може да ги намири од вредноста на 
предметот на залогот или под услови и начини предвидени со овој закон за да се 
стекне со право на сопственост врз предметот на залогот (lex commissoria).

Побарувањата од ставот 1 на овој член, се сметаат доволно одредени ако е 
определен нивниот носител, должникот, правната основа и износот, односно видот 
на побарувањата. 

Член 13

Заложен должник може да биде секое физичко и правно лице кое има определен 
паричен долг или долг чија вредност е изразлива во пари во однос на заложниот 
доверител од одреден облигационен или друг вид правен однос. 

Заложен должник може да биде и трето лице кое нема долг спрема заложниот 
доверител, а е согласно да одговара за туѓ долг со засновање на залог врз свој 
предмет, при што ова лице на заложениот доверител му одговара само со 
заложениот предмет. 

Заложен доверител може да биде секое физичко и правно лице кое има определено 
парично побарување или побарување чија вредност е изразлива во пари во однос 
на својот должник, кој е согласен врз својот предмет да допушти засновање залог во 
полза на доверителот или место него тоа да го стори трето лице кое нема таков 
долг, а е согласно врз негов предмет да се заснова право на залог.

 


