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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.15 од 02.02.2015 година)  

 

Член 1 

Во Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" број 
95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/11, 13/13, 188/13 и 43/14), во членот 2 во 
точката 3 зборот „писмен” се брише. 

Точката 39 се менува и гласи:  
„„Сертификат за депозит“ е неограничено пренослива должничка хартија од вредност 
издадена од издавач - банка или штедилница како доказ за сопственост на депозит, со 
кој издавачот се обврзува да го исплати имателот на сертификатот на начин и под 
услови содржани во истиот.” 

Во точката 44 по зборовите: „потврда за странска хартија од вредност” се става запирка 
и се додаваат зборовите: „сертификат за депозит”. 

Член 2 

Во членот 14 став (1) точка ѓ) збoровите: „раководно лице назначено од издавачот како 
раководно лице за содржината на Проспектот“ се заменуваат со зборовите: 
„одговорно лице на издавачот“. 

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:  
„(3) Барањето за одобрение и документите од став (1) на овој член, издавачот може да 
ги достави до Комисијата во хартиена или електронска форма.” 

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и (6). 

Член 3 

Во членот 29 точката д) се менува и гласи:  
„при издавање на краткорочни сертификати за депозит“. 

Член 4 

Во членот 38 ставот (1) се менува и гласи:  
„Овластени учесници на пазарот на хартии од вредност и друштва за управување со 
инвестициски фондови со добиена дозвола за работа од Комисијата, можат да бидат 
членки на депозитарот.” 
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Член 5 

Во членот 52-б став (3) зборовите: „и на која сметка се евидентираат хартиите од 
вредност со кои управува овластениот учесник, во име и за сметка на вложувачот - 
налогодавачот.” се заменуваат со зборовите: „и/или која гласи на име на друштво за 
управување со инвестициски фондови со добиена дозвола за работа од Комисијата, на 
која сметка се евидентираат хартиите од вредност со кои управува овластениот 
учесник, односно друштвото, во име и за сметка на вложувачот – налогодавачот.“ 

Член 6 

Во членот 101 став (3) по точката г) се додава нова точката д), која гласи:  
„д) му е изречена казна затвор за сторени кривични дела од областа на банкарството, 
финансиите, работните односи, имотот, мито и корупција“. 

Член 7 

Во членот 112 став (2) точката 2) се менува и гласи:  
„да има завршено обука за работење со хартии од вредност која ја организира 
Комисијата за хартии од вредност.” 

Во точката 3) зборовите: „пред поднесување барање за дозвола за работење на 
брокер” се бришат. 

Во ставот (3) зборовите: „полагање на стручен испит за” се бришат. 

Член 8 

Во членот 112-в став (10) зборовите: „една просечна плата објавена од Државниот 
завод за статистика исплатена” се заменуваат со зборовите: „две просечни плати 
објавени од Државниот завод за статистика исплатени”. 

Член 9 

Во членот 112-д ставот (8) се менува и гласи:  
„Против решението од ставот (7) на овој член со кое е одбиено барањето за полагање 
на стручен испит за работење со хартии од вредност може да се поднесе жалба до 
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос 
во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на истото.“ 

Член 10 

Во членот 112-ж ставот (4) се менува и гласи:  
„Против решението на Комисијата од ставот (2) на овој член може да се поднесе жалба 
до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на истото.“ 

 



База на закони www.pravdiko.mk 
 

3 |С т р а н и ц а  
 

Член 11 

Во членот 112-ѕ став (1) зборовите: „една не е точни“ се заменуваат со зборовите: „две 
не се точни“. 

Член 12 

Во членот 112-ј ставот (6) бројот „2000“ се заменува со бројот „1500“, а бројот „200” се 
заменува со бројот „150”. 

Член 13 

Во членот 112-к ставот (3) се брише. 

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (3) и (4). 

Член 14 

Во членот 112-о ставот (8) се менува и гласи:  
„Против решението од ставот (7) на овој член може да се поднесе жалба до Државната 
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на истото.“ 

Член 15 

Во членот 115 став (1) во точка б) сврзникот „и” на крајот од реченицата се заменува со 
точка и запирка. 

Во точката в) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и”. 

По точката в) се додава нова точка г) која гласи:  
„г) да ги почитува одредбите на овој закон.” 

Член 16 

Членот 122 се менува и гласи: 

„(1) Налозите на клиентите мора да бидат понудени на берза. 

(2) Брокерската куќа е должна веднаш да го внесе налогот на клиентот во системот за 
тргување на берзата согласно Правилата за тргување на берзата. 

(3) Брокерската куќа е должна да го изврши налогот на клиентот, односно да склучи 
трансакција согласно дадените инструкции од клиентот веднаш штом условите на 
пазарот на хартиите од вредност дозволуваат негово извршување. 

(4) Брокерската куќа ги извршува налозите на клиентите за купување и/или продавање 
на хартии од вредност во согласност со приоритетот во книгата на налози. 
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(5) Брокерската куќа не смее да купува и/или продава хартии од вредност за своја 
сметка или за сметка на лице вработено во брокерската куќа, ако со ваквото купување 
или продавање би се оневозможило извршување на налог на клиент за купување 
и/или продавање или ако поради тоа тој налог би можел да се реализира по 
понеповолни услови за клиентот.” 

Член 17 

Во членот 131 ставовите (7) и (8) се бришат. 

Ставовите (9), (10) и (11) стануваат ставови (7), (8) и (9). 

Член 18 

Во членот 150 став (2) точката 2) се менува и гласи:  
„да има завршено обука за инвестиционо советување која ја организира Комисијата”. 

Во точка 3) зборовите: „пред поднесување барање за дозвола за работење на 
инвестиционен советник” се бришат. 

Во ставот (3) зборовите: „полагање на Стручниот испит од ставот (2) точка б) на овој 
член” се заменуваат со зборовите: „инвестиционо советување од ставот (2) точка 2) на 
овој член.” 

Член 19 

Во членот 232-а по став (5) се додава нов став (6), кој гласи:  
„(6) Членовите на Прекршочната комисија имаат свои заменици.” 

Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (7) и (8). 

Во ставот (8) кој станува став (9) зборовите: „Прекршочниот орган” се заменуваат со 
зборовите: „Прекршочната комисија”. 

Член 20 

Во членот 232-в по ставот (6) се додава нов став (7) кој гласи:  
„(7) Членовите на Комисијата за посредување имаат свои заменици.” 

Ставовите (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) и (15) стануваат ставови (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15) и (16). 

Член 21 

Постапките пред надлежниот суд кои се започнати до денот на влегувањето во сила на 
овој закон ќе завршат согласно Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија" број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13 и 
43/14). 
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Член 22 

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

 


