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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ HA 3AKOHOT 
ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ 

Сл.Весник на Р.Македонија бр.4 од 25.01.2002 година 
 
 
 

 
Член 1 

Во Законот за облигационите односи ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 18/2001), по членот 23 се додава нов назив и три нови 
члена 23-а; 23-6 и 23-в, кои гласат: 

 
"Електронска порака 

 
Член 23-а 

(1) Се претпоставува дека електронската порака потекнува од 
испраќачот доколку: 
- е испратена од испраќачот; или 
- е испратена од лице овластено од испраќачот; или 
- е испратена од информативен систем програмиран од испраќачот или 
програмиран по наредба на испраќачот да функционира автоматски; или 
- примателот   го   утврдил   потеклото   на   пораката   применувајќи   
процедура   или технологија претходно договорена меѓу испраќачот и 
примателот. 
(2) Ставот 1 од овој член не се применува: 
- од времето кога примателот добил известување од испраќачот дека 
електронската порака не е испратена од него и имал разумно време 
соодветно да дејствува или 
- доколку примателот знаел или требал да знае, а притоа водел 
соодветна грижа или применил кој било од договорените технологии и 
процедури дека електронската порака не е испратена од испраќачот. 

 
Член 23-6 

(1) Кога испраќачот претходно или во време на испраќање на 
електронската порака или во самата електронска порака побарал или се 
договорил со примателот за потврдувањето на приемот на пораката и 
изјавил дека електронската порака е условена со приемот на потврдата, 
електронската порака се смета како никогаш  да не била испратена се 
додека испраќачот не добие потврда за нејзиниот прием. 
(2) Кога испраќачот не изјавил дека електронската порака е условена со 
приемот на потврдата, а потврдата не е примена во одреденото или 
договореното време или доколку не е одредено или договорено време, во 
рамките на разумно време, испраќачот може да го извести  примателот  
изјавувајќи  дека  не  е  добиена  никаква  потврда  за  приемот  и 
одредувајќи разумно време до кое потврдата мора да се испрати. Доколку 
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потврдата за приемот не се испрати во рамките на одреденото време, по 
претходно известување до примателот, испраќачот може да ја смета 
електронската порака како никогаш да не била испратена. 
(3) Кога испраќачот не се договорил со примателот за одредена форма 
на потврда на приемот на електронската порака, потврдата може да се 
даде со било каков доказ од страна на примателот, автоматски или 
поинаку или било каква постапка на примателот, која е доволна да му 
укаже на испраќачот дека електронската порака е испратена. 

 
Член 23-в 

Кога испраќачот ќе добие потврда за приемот од страна на примателот, 
тогаш се смета дека примателот ја добил релевантната електронска 
порака. Тоа не значи дека испратената електронска порака кореспондира 
со добиената електронска порака." 

 
Член 2 

Во членот 64 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
"(5) Секој друг начин или форма на испраќање на пораки која го 
заштитува интегритетот на текстот и овозможува идентификација на 
изворот користејќи општо прифатени средства има правно дејство како и 
документ." 

 
Член 3 

Во членот 166 ставови 1 и 3 зборот "државата" се заменува со зборовите: 
"единиците на локалната самоуправа во која е настаната штетата". 

 
Член 4 

Членот 168 се брише. 
 

Член 5 
Во членот 191 зборовите: "како и лицето спрема кое е извршено некое 
друго кривично дело против достоинството на личноста и моралот" се 
заменуваат со зборовите: "како и лице спрема кое е извршено некое друго 
кривично дело против половата слобода и половиот морал". 

 
Член 6 

Во членот 546 став (2) во петтиот ред зборот "два" се заменува со зборот 
"три". 

 
Член 7 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
"Службен весник на Република Македонија". 


