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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 ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ  

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за инвестициски 

фондови,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 

декември 2013 година. 

 

Бр. 07-5141/1 

27 декември 2013 година 

Скопје 

 

Претседател 

на Република Македонија, 

Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р.  

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

 ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ  

 

Член 1  

Во Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“  

број 12/2009, 67/10 и 24/11), во членот 10 став (3) зборовите: “Комисијата за решавање на  

жалби од областа на пазарот на хартии од вредност” се заменуваат со зборовите:  

“Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во  

втор степен”.  

Член 2  

Во членот 12 став  (3) зборовите: “Комисијата за решавање на жалби од областа на  

пазарот на хартии од вредност” се заменуваат со зборовите: “Државната комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен”.  

Член 3  

Во членот 15 став  (3) зборовите: “Комисијата за решавање на жалби од областа на  

пазарот на хартии од вредност” се заменуваат со зборовите: “Државната комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен”.  

Член 4  

Во членот 16 став  (8) зборовите: “Комисијата за решавање на жалби од областа на  

пазарот на хартии од вредност” се заменуваат со зборовите: “Државната комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен”.  
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Член 5  
Во членот 17 став  (6) зборовите: “Комисијата за решавање на жалби од областа на  

пазарот на хартии од вредност” се заменуваат со зборовите: “Државната комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен”.  

 

Член 6  

Во членот 39 став (7) зборовите: “Комисијата за решавање на жалби од областа на 

пазарот на хартии од вредност” се заменуваат со зборовите: “Државната комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен”.  

Член 7  

Во членот 131 став (4) зборовите: “Комисијата за решавање на жалби од областа на 

пазарот на хартии од вредност” се заменуваат со зборовите: “Државната комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен”.  

Член 8  

Започнатите постапки по жалби до денот на започнувањето  на примената на одредбите од   

членовите 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 7 од овој закон ќе завршат согласно со Законот за 

инвестициски фондови ("Службен весник на Република Македонија" број 12/2009, 67/10 и 

24/11) во рок од 30 дена од денот на започнувањето   на примената на одредбите од 

членовите 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 7 од овој закон.  

Доколку Комисијата за решавање на жалби од областа на пазарот на хартии од 

вредност во рокот од ставот 1 на овој член не ги реши предметите по жалби е должна во рок 

од десет дена да ги достави до Државната комисија за одлучување во управна постапка 

и постапка од работен однос во втор степен за решавaње и за тоа во рок од пет дена да ги 

извести подносителите на жалбите.  
Предметите по жалби кои до денот на започнувањето   на примената на одредбите од  

членовите 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 7 од овој закон не се примени за решавање од Комисијата за 

решавање на жалби од областа на пазарот на хартии од вредност, Комисијата во рок од 30 дена 

од денот на започнувањето  на примената на одредбите од  членовите 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 7 од овој 

закон ќе ги достави до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од 

работен однос во втор степен за решавање и за тоа во рок од десет дена ќе ги извести 

подносителите на жалбите.  

 

Член 9  

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“, а членовите 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 7 од овој закон ќе започнат да се 
применуваат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.  
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