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ВОВЕД

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

Со заклучок бр.42-9617/1 од 06.10.2015 година Министерство за правда е задолжено 
во рок од два месеца до Владата на Република Македонија да достави Предлог на 
закон за изменување и дополнување на Законот за обезбедување на побарувањата. 
Оваа обврска произлезе согласно  препораките на Светска банка за најдобрите 
практики и модел-законите на Европската банка за обнова и развој и на Комисијата 
на обединетите нации за меѓународно трговско право, како и компаративните 
искуства од регионот, се наметнува потреба за воведување на унифицирана правна 
рамка за обезбедување на трансакциите со 4-те функционални еквиваленти на 
залогот на подвижни ствари: фидуцијарен пренос на правото на сопственост, 
финансиски лизинг, пренос на побарувањата и продажба со задржување на правото 
на сопственост. 

Министерството за правда во соработка со Централниот регистар и Министерството 
за финансии ја  подготвија измената на Закон за обезбедување на побарувања со 
кој ќе се уредат три од четири функционални еквиваленти на залогот на подвижни 
ствари. Со предлог законот ќе се уреди фидуцијарен пренос на правото на 
сопственост врз подвижни ствари и продажба со задржување на правото на 
сопственост, како и начинот на нивно запишување во соодветен регистар во рамки 
на Централниот регистар на Република Македонија.  Оттука произлезе  потребата 
да се подготват измените на Законот за обезбедување на побарувањата, за да може 
запишувањето да го врши и должник, нотар или трето лице со полномошно, односно 
секоја заинтересирана страна. 

Измените на овој Закон се во насока на обезбедување на законска рамка за 
воведување на евиденција (нови регистри) за фидуцијарен пренос на правото на 
сопственост на подвижни ствари и продажба со задржување на правото на 
сопственост кај подвижни ствари. Имено, согласно постојната законска регулатива 
во Македонија постојат 2 регистри од вкупно 4 функционални еквиваленти на 
залогот,  поради што се наметнува потребата за воспоставување на дополнителни 2 
регистри за регистрирање на еквиваленти на залогот врз подвижни ствари. 

Регистрите на еквивалентите на залогот му овозможуваат на доверителот да се 
стекне со обезбедување (залог) на своите побарувања без да поседува физичка 
сопственост врз истото, додека должникот ја поседува сопственоста и владението 
врз предметот на залог. Со регистрирање на ваквите трансакции се обезбедува 
поголема сигурност и транспарентност за доверителот дека тој е единствениот кој го 
поседува залогот како гаранција за неговото побарување кон должникот. На овој 
начин се овозможува потенцијалните доверители или купувачи полесно да откријат 
дали постојат скриени товари врз предметите што ги прифаќаат како залог, односно 
да ги искористат за обезбедување на трансакциите што ги вршат меѓусебно.

Со овој Предлог на закон исто така, се врши усогласување со Законот за 
извршувањето. Со оглед на тоа што извршувањето е целосно преземено од страна 
на извршителите, а во Законот за обезбедување на побарувањата постојат одредби 
во кои е предвидено дека некои дејствија во извршувањето може да ги прави и 
нотар, неопходно потребно е овие одредби да се уредат, односно да се избрише 
нотарот.
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II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Овој Предлог на закон се темели на истите начела како и Законот за обезбедување 
на побарувањата. 

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

Предложеното законско решение не предизвикува дополнителни фискални 
импликации врз Буџетот на Република Македонија

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

Финансиските средства потребни за спроведувањето на законот се презентирани во 
образецот  за проценка на фискалните импликации.
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ПРЕДЛОГ - ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА

Член 1

Во Законот за обезбедување на побарувањата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.87/07) во членот 43 по зборовите „сопственост на“ зборот 
„предмети“ се заменува со зборовите „недвижен имот“.

Член 2

Во членот 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 член 47 во 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 член 49 во ставот (2) во двете реченици зборовите „и на подвижните предмети“, 
„или подвижните предмети“ и „и подвижните предмети“ се бришат. 

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 наслови и членови 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 
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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 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 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
- 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). 

(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.
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(9) Формата и содржината на барањето, како и начинот на вршење на упис, 
промена и бришење во Регистарот од став 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 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 став 2 на овој член ќе го пропише 
директорот на Централниот регистар на Република Македонија. “

Член 9

Во член 57 во ставот (1) зборовите „нотар или“ се бришат. 

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

Член 10

Во член 58 во ставот (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 член 59 во ставот (1) зборовите „нотарот, односно“ се бришат.

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

Член 12

Во член 60 во ставот (2) зборовите „нотар или преку“ се бришат. 

Член 13

Во член 61 во став (1) во првата алинеја зборовите „нотарот односно“ и во третата 
алинеја зборот „нотарот“ се бришат.
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Член 14

Глоба во износ од 400-600 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
за прекршок на нотарот или заинтересираната страна доколку постапи спротивно на 
член 50-а став (3), (4) и (5).

За прекршокот предвиден во овој закон прекршочна постапка води и 
прекршочна санкција изрекува надлежен суд, по барање поднесено од страна на 
оштетениот согласно 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 влегување 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 почне да се применува шест 
месеци од влегувањето во сила на овој закон. 
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

Предлог - Законот за изменување и дополнување на Законот  за обезбедување на 
побарувањата содржи 16 члена.

Со  членовите од 1 до 7 се прави измена на членот 43, 44, 45, 47, 48, 49 и 50 од 
Законот кои   се однесуваат на  обезбедувањето со пренос на сопственост  на 
предмети и права. Со оглед на тоа што со овој Предлог на закон обезбедувањето со 
пренос на права на сопственост за подвижните предмети се издвојува од постапката 
за недвижни предмети, во овие членови се врши прецизирање дека истите ќе  се 
однесуваат само за недвижни предмети. 

Со членот 8 се додаваат два нови члена 50-а и 50-б. Членот 50-а  се однесува на 
обезбедувањето со пренос на сопственост на подвижни ствари. Во овој член се 
пропишува обврската за заинтересираните страни договорот задолжително да го 
заверат кај нотар. Оставено е право на страните да се договорат дали тоа ќе го 
направат со солемнизација или во форма на нотарски акт.  Во овој член е 
пропишана и формата и содржината на договорот.
Во членот 50-б е пропишана постапка за обезбедување на побарување со продажба  
со задржување на правото на сопственост на подвижни ствари. За оваа постапка 
соодветно ќе се применуваат одредбите за обезбедување со пренос на сопственост 
на подвижни ствари (фидуцијарен пренос).

Во членовите од 9 до 13 се брише нотарот заради  усогласување со Законот за 
извршувањето. Со оглед на тоа што извршувањето е целосно преземено од страна 
на извршителите, а во Законот за обезбедување на побарувањата постојат одредби 
во кои е предвидено дека некои дејствија во извршувањето може да ги прави и 
нотар, неопходно потребно е овие одредби да се уредат, односно да се избрише 
нотарот.

Членот 14 е прекршочна одредба, односно предвидена е глоба за нотарот или 
заинтересираните страни од договорот доколку постапат спротивно на одредбите од 
овој закон. Исто така предвидена е и надлежност на судот за постапување по 
прекршоците. 

Со членот 15 се става обврска за Централниот регистар на Република Македонија 
да ги воспостави регистрите предвидени со овој закон.

Со членот 16 се става обврска за директорот на Централниот регистар на Република 
Македонија да ги донесе подзаконските прописи утврдени со овој закон.

Со членот 17 од Предлог - законот се предвидува влегувањето во сила на законот.
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II.  МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Предлог-Законот за изменување и дополнување на Законот за обезбедување на 
побарувањата е поврзан со Законот за обезбедување на побарувањата.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИОТ ЗАКОН

Измените на овој Закон се во насока на обезбедување на законска рамка за 
воведување на евиденција (нови регистри) за фидуцијарен пренос на правото на 
сопственост на подвижни ствари и продажба со задржување на правото на 
сопственост кај подвижни ствари.
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ИЗВОД НА ОДРЕДБИ
ОД ЗАКОНОТ  ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА

(„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ бр.87/07) КОИ СЕ МЕНУВААТ

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. 

Изјава за согласност на должникот за пренос
во јавна книга

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 
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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

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. 

Право на доверителот во случај на задоцнување на должникот

Член 57

(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 
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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. 

(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  
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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 

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. 
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