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В О В Е Д 

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

Со Законот за облигационите односи („Службен весник на Република 
Македонија“, број 18/2001, 4/2002, 5/2003, 84/2008, 81/2009 и 161/2009) се уредуваат 
основите на облигационите односи, договорните и други облигациони односи во 
прометот на стоки и услуги. Учесници во облигационите односи се правни и физички 
лица. Учесниците во прометот слободно ги уредуваат облигационите односи во 
согласност со Уставот, законите и добрите обичаи.

Должникот кој ќе задоцни со исполнувањето на парична обврска долгува, 
покрај главнината, договорна и казнена камата.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Со Предлогот на законот се очекува подигање на степенот на одговорност на 
учесниците во прометот и се остврува посакуваната рамноправност на учесниците 
во правниот промет. Предлог законот значително ќе ги подобри условите за водење 
бизнис на најголемиот број на учесници во правниот промет, а тоа се малите и 
средни претпријатија, и се овозможува ефикасен начин на справување со 
стекнувањето на т.н. незаработените доходи. 

Со Предлог законот се потврдуваат особено следните начела:
- начело на совесност и чесност, 
- забрана на злоупотреба на правото,
- забрана на искористување на монополска положба  и
- начело на еднаква вредност на давањето. 
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III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ 
ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

За спроведување на овој закон  не се потребни финансиски средства од 
Буџетот на Република  Северна  Македонија.

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

Овој закон не предизвикува материјални обврски за одделни субјекти. 

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗИЛА

Согласно член 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија 
од причина што не се работи за сложен и обемен закон, се предлага Предлогот на 
законот да се донесе по скратена постапка.
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ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ

НА ЗАКОНОТ   ЗА  ОБЛИГАЦИОНИТЕ  ОДНОСИ

Член 1

Во Законот за облигационите односи („Службен весник на Република 

Македонија“, број 18/2001, 4/2002, 5/2003, 84/2008, 81/2009 и 161/2009) по членот 

389  се додава нов член 389-а,  кој гласи: 

„Член 389-а

Кога износот на стасаната, а неисплатена договорна камата ќе го достигне 

износот на главнината, каматата престанува да тече.“.

Член 2

Одредбата од членот 1 на овој закон со кој се додава нов член 398-а се 

применува и за неплатената камата од 1. јануари по годината во која стапката на 

инфлацијата била во рамките на умерена инфлација, односно до 50%  на годишно 

ниво.

Одредбата од членот 1 на овој закон со кој се додава нов член 398-а не се 

применува  од 1. јануари по годината во која стапката на инфлацијата е во рамките 

на голема инфлација, односно над 50%  на годишно ниво.

Одлука за прогласување на година на ниска (до 3%), умерена (од над 3% до 

50%)  или висока инфлација (над 50%) донесува Советот на Народната банка на 

Република Северна Македонија.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 2021 година.



6

 ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

Со членот 1 од Предлогот на  законот се уредува дека износот на каматата не 
може да биде поголема од износот на основицата од која се пресметува.

Со членот 2 се нагласува економската суштина на инфлацијата како вишок на 
агрегатната побарувачка, а од друга страна се потврдува дека пресудна улога во 
борбата против инфлацијата имаат фискалната и монетераната политика. Успехот 
на овие две јавни политика се врзува токму со држењето на инфлацијата под 
контрола.

Со членот 3 се предлага примена на законот од октомври 2021 година. 

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОГ 
ЗАКОНОТ

Решенијата содржани во предложените одредби се меѓусебно поврзани и 
имаат за цел подобро функционирање, раководење, организирање и заштита на 
добрите деловни односи.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со донесување на законот се решава еден голем и тежок проблем на 
учесниците во правниот промет.


