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ВОВЕД
I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ
И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
На 129-та Седница на Владата на Република Македонија одржана на
22.12.2015 година под точка 33 разгледана е и усвоена Информацијата со мерки за
подобрување на деловното опкружување согласно препораките на Извештајот
„Doing Business“ на Светска банка, а Министерство за правда со заклучок под реден
број 26 беше задолжено во февруари 2016 година до Владата да достави Предлог
– закон за изменување на Законот за договорен залог во насока на појаснување на
она што може да биде предмет на залог со опис на предметите на залог.
II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА
Предлог измените треба да овозможат законот да дозволува општ опис на
предметите на залог при нивното регистрирање и да не постојат ограничувања на
тоа што може да биде предмет на залог. Исто така, треба да се овозможи заложното
право да може да се протега и на производи и замена на првобитните средства ,
односно на предметите кои биле оставени како 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 допoлнување 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.
V.

СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
Со оглед на тоа што не се работи за обемен и сложен закон, согласно член
170 од деловникот на Собранието на Република Македонија, се предлага овој закон
да се донесе по скратена постапка.
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ПРЕДЛОГ НА 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, 98/15 и 215/15) во член 7 ставот 2 се
менува и гласи:
„Ако предметот на залог дава плодови или производи, предмет на залог се и
плодовите или производите како и заменските ствари на предметот на залог, освен
ако со договорот за залог поинаку не е предвидено.“
Член 2
Во член 23 став 1 во алинејата 3 пред зборот „опис“ се додаваат зборовите
„општ или посебен“.
Член 3
Во член 27 ставот 3 се менува и гласи:
„Ако предметот на залог дава плодови или производи, заложното право се
протега и на плодовите, производите и заменските ствари на предметот на залог
кои ќе се затекнат во времето на реализација на залогот, освен ако со договорот за
залог поинаку не е предвидено.
Член 4
Овој закон влегува во сила со 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 четири члена.
Со членот 1 се менува ставот 2 во членот 7 од Законот за договорен залог, со
кој се дава можност предмет на залог покрај плодовите да бидат и производите,
како и заменски средства на првобитните средства односно предмети, освен ако
договорните страни со договорот за залог поинаку не се договорат.
Со членот 2 се доуредува членот 23 во делот на податоци кои треба да ги
содржи договорот за залог. Имено согласно насоките дадени од Светска банка, како
би можела Република Македонија да добие поени за ова прашање потребно е
описот на предметот на залог да биде дефиниран како општ или посебен. Ова
особено од причина што со земјите кои на овој начин го дефинирале описот на
предметот имаат добиено поени за ова прашање.
Со членот 3 се менува ставот 3 во членот 27 со кој се дава можност за
проширување на заложното право покрај на плодови и на производите, кои ќе се
затекнат во времето на реализација на залогот, како и на заменските средства на
првобитните средства, освен ако со договорните страни со договорот за залог
поинаку не се договорат.
Со членот 4 се предвидува влегувањето во сила на законот.
II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ
Нема

НА

РЕШЕНИЈАТА

СОДРЖАНИ

ВО

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИОТ ЗАКОН
Со донесување на Законот за изменување и дополнување на Законот за
договорен залог ќе се појаснување на она што може да биде предмет на залог со
општ или посебен опис на предметите на залог, осносно ќе се прошири заложното
право и на производите кои произлегуваат од предметот на залог, како замена на
тој предмет.
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ОДРЕДБИ ШТО СЕ МЕНУВААТ
Член 7
Залог може да се заснова и врз иден предмет.
Ако предметот на залог дава плодови, предмет на залог се и плодовите, освен ако
со договорот за залог поинаку не е предвидено.

Член 23
Договорот за залог содржи:
-податоци за договорните 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 договорните 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 странското правно лице - назив на 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 на залог со доволно податоци тој да може да се
идентификува, вклучувајќи ја и вредноста на предметот на залог,
- правна основа на побарувањето што се обезбедува со залог и неговиот износ,
- рокот на пристигнатост на побарувањето,
- време и место на склучување на договорот,
- согласност на заложниот должник, заложниот доверител да бара да се изврши
запишување на правото на залог, во заложниот регистар, односно во јавната книга
(клаузула интабуланди),
- идентификација на должникот ако не е заложен, односно хипотекарен
должник,
- кој било друг релевантен факт, вклучувајќи какво било ограничување на
правото на пренос на залогот или правото на употреба или отуѓување на предметот
на
залогот,
- правото на заложниот доверител во случај на доцнење од страна на заложниот
должник да може да презема заштитни мерки во однос на залогот, со цел да се
зачува, одржи или зголеми продажната вредност на предметот на залог, но со
вложените средства да не се стекнува сопственост врз заснованиот залог и
- клаузула според која заложниот доверител, во случај на неисполнување на
обврската на должникот, има право при доцнење на заложниот должник, а со цел да
се зачува, одржи или продаде залогот, да го земе предметот на залог во владение,
доколку е заснован со договор кој има својство на извршна исправа.
Покрај елементите од ставот 1 на овој член, договорот за залог може да содржи
и клаузула за продажба на предметот на залогот на еден од комерцијалните начини
(непосредна спогодба, јавно наддавање, преку агенција за продажба на подвижни и
недвижни ствари, берза за тргување на хартии од вредност и слично), како и за
избор на

6

еден од овластените субјекти кој ќе ја изврши реализацијата на залогот (нотар,
извршител, агенција за промет на подвижни предмети и недвижности, берза за
тргување со хартии од вредност и слично).
Во договорите за залог се утврдува максималниот износ на побарувањето кое се
обезбедува со предметот на залог. Делот на побарувањето во износ поголем од
договорениот максимален износ ќе се смета како необезбедено побарување. Ако
договорните страни се согласат да се зголеми износот на побарувањата кои се
обезбедуваат со предметот на залог, зголемувањето ќе се третира како нов договор
зазалог кој треба да биде регистриран во согласност со барањата пропишани во
овој
закон.2
Заложното право (предмет на залог) се заснова врз сите средства на должникот
вклучувајќи ги и идните средства кои ќе ги стекне должникот, доколку не е јасно
наведенодека договорните страни се обврзуваат како предмет на залог, односно
заложното правода се заснова врз дел од средствата со кои располага должникот
во моментот на склучување на договорот за залог.
Член 27
Заложниот должник е должен предметот на залогот да го користи со внимание на
добар домаќин, односно добар стопанственик и да го чува и одржува осигуран од
сите ризици за тој вид на предмет.
Ако предметот на залог дава плодови, плодовите по одвојувањето заложниот
должник ќе ги задржи за себе, ако со договорот поинаку не е предвидено.
Ако предметот на залог дава плодови, заложното право се протега и на плодовите
кои ќе се затекнат во времето на реализација на залогот, освен ако со договорот за
залог поинаку не е предвидено.
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