
 
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ 

ЗАКОН  
 

Назив на министерството  
 

Министерство за правда 

Назив на предлог законот 
 

Предлог Закон за облигационите односи 

Краток опис на проблемот  
 

Постојниот Закон за облигационите односи е донесен 
во 2001 година. Со истиот за прв пат се напуштија 
некои концепти и решенија и се воведоа нови. Со 
оглед на изминатиот временски период и динамиката 
на промените во општествените текови и 
општественото живеење, но и промените во 
законодавството на Европската унија во одредени 
области се јави потребата од целосна ревизија на 
систематизирањето и регулирањето на 
облигационите односи. За таа цел со Стратегијата за 
реформи во правосудниот сектор 2017-2022 се 
предвиде донесување на нов Закон за облигационите 
односи како стратешка определба за усогласување на 
граѓанско правната област со европските стандарди и 
современите општествени  текови. 

Цел на предлог законот 
 

Целта на новото законско решение е усогласување со 
неколку директиви и тоа:  
Директивата 2011/7/ЕУ за борба против задоцнето 
плаќање во трговските трансакции, во поглед на 
казнените камати, 
-Директивата 2011/83/ЕУ за правата на 
потрошувачите, во поглед на правата на патниците кај 
договорите за организирање патување.  
- Директивата 86/653/ЕЕЗ за усогласување на правата 
на државите-членки во поглед на самовработените 
трговски застапници,   
-Директивата (ЕУ) 2015/2302 за пакет-аранжманите и 
поврзаните патнички аранжмани.  
Воедно, измени се планирани да се воведат во однос 
на делот на казнената камата и во поединечните  
видови на договори, заради  допрецизирање и 
појаснување на одредени правила. 

Временската рамка за 
изготвување на предлог 
законот 
 

26.09.2019 – 04.10.2019 год. 

Начин на вклучување на 
засегнатите страни 

- Јавен увид на предлог законот 
- Барање за писмени мислења и забелешки 
- Јавни расправи на стручната јавност 

Најава за јавен увид и јавна 
расправа 

Да 
 

Не 

Електронска адреса каде 
засегнатите страни ќе можат 
да ја преземат 
електронската верзија на 
предлогот на  закон и нацрт 

Веб страна на Министерството за правда на 
Република Македонија http://www.pravda.gov.mk/ 



Извештајот за ПВР   
 

Адреса и/или електронска 
адреса каде ќе можат да се  
достават мислењата, 
забелешките и сугестиите  
 

ул. „Димитрие Чуповски“, бр. 9, 1000, Скопје 

Одговорно лице за контакт 
во министерството  

Радица Лазареска Геровска, Државен советник 
rlazareskagerovska@mjustice.gov.mk  

Други информации  
/ 
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