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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа  на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗА ДОГОВОРЕН ЗАЛОГ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за договорен залог,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 јуни 2012

година.

Бр. 07- 2677/1 Претседател
11 јуни 2012 година на Република Македонија,

Скопје Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОГОВОРЕН ЗАЛОГ

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

5/2003, 4/2005, 87/2007 и 51/11), во членот 23 став 1 алинеја 3 по запирката се додаваат
зборовите: “вклучувајќи ја и вредноста на предметот на залог“.

По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:
“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 за
залог кој треба да биде регистриран во согласност со барањата пропишани во овој закон.

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 наведено дека
договорните страни се обврзуваат како предмет на залог, односно заложното право да се
заснова врз дел од средствата со кои располага должникот во моментот на
склучување на договорот за залог.“

Член 2
Во членот 52 став 1 по зборот “образец“ се додаваат зборовите: “во писмена или

електронска  форма  согласно  со  прописите  кои  се  однесуваат  на  податоците  во
електронски облик и електронски потпис“.
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Во ставот 2 алинеја 6 по зборот “идентификува“ се става запирка и се додаваат
зборовите: “вклучувајќи ја и  вредноста на предметот на залогот“.

Член 3
Во членот 55 став 1 по зборот “исправа“ се додаваат зборовите: “во писмена или

електронска  форма  согласно  со  прописите  кои  се  однесуваат  на  податоците  во
електронски облик и електронски потпис“.

Член 4
Во членот 56 став 1 по зборот “барање“ се додаваат зборовите: “во писмена форма“. По
ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:
“Барањето доставено во електронска форма добива број под кој се заведува во

Заложниот регистар со денот и часот на приемот.
Барањето од ставот 3 на овој член веднаш по приемот се снима и се чува како

електронски  запис  во  базата  на  податоци  во  Централниот  регистар  на  Република
Македонија.“

Член 5
Во членот 57 став 1 зборот “три“ се заменува со зборот “пет“.

Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на

Република Македонија“.
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