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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

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 мај 

2018 година.
 

   Бр. 08-3063/1  Претседател
3 мај 2018 година на Република Македонија,
         Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

м-р Талат Џафери, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД 
ВРЕДНОСТ

Член 1
Во 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, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15 и 23/16), 
во членот 32 став (1) во точката г) зборовите: „според принципот испорака наспроти 
плаќање“ се бришат.

Во точката е) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.
Во точката ж) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и”, и се 

додава нова точка з), која гласи: 
„з) вршење на услуги во постапки за преземање на акционерски друштва согласно со 

Законот за преземање на акционерските друштва.“.
Во ставот (2) зборовите: „во име на“ се заменуваат со зборот „за“. 

Член 2
Во членот 38 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, членки на депозитарот можат да бидат и 

банки без дозвола за работа со хартии од вредност од Комисијата, доколку банката ги 
користи услугите на депозитарот само за порамнување на трансакции со хартии од 
вредност склучени на пазари преку шалтер организирани од страна на Народната банка на 
Република Македонија и банки со добиена согласност од Народната банка на Република 
Македонија за давање на услуги на чување на имот.”.

Ставовите (2), (3), (4), (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9).
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Член 3
Во членот 54 во точката 3) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка 

и запирка.
Во  точката 4) точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка и се 

додаваат четири нови точки 5), 6), 7) и 8), кои гласат:
„5) вложување на хартии од вредност како непаричен влог при основања или 

зголемување на основна главнина во трговски друштва и статусни промени согласно со 
Законот за трговските друштва;

6) распределба на хартии од вредност по завршување на постапки за стечај и 
ликвидација;

7) отстапување на хартии од вредност за време на живот и 
8) закон во кој е предвидена обврска за пренос на сопственост на хартии од вредност.“.

Член 4
По членот 60 се додаваат четири нови наслови и четири нови члена 60-а, 60-б,  60-в и 

60-г, кои гласат:

„Нетрговски пренос преку вложување како непаричен влог при основања и 
зголемување на основна главнина во трговски друштва и статусни промени

Член 60-а
Нетрговски пренос преку вложување како непаричен влог при основање и зголемување 

на основна главнина на трговски друштва и стекнување и отуѓување на правата на 
сопственост на хартиите од вредност врз основа на статусни промени на трговските 
друштва се врши врз основа на актите донесени од надлежните органи на трговските 
друштва согласно со Законот за трговските друштва и решение за спроведен упис во 
Трговскиот регистар.

Нетрговски пренос по пат на распределба по завршување на постапки за стечај и 
ликвидација

Член 60-б
Нетрговскиот пренос по пат на распределба по завршување на постапки за стечај и 

ликвидација се врши врз основа на правосилна судска одлука и одлука за ликвидација 
донесена од надлежен суд или ликвидатор.

Нетрговски пренос по пат на отстапување на имот за време на живот

Член 60-в
Нетрговски пренос по пат на отстапување на имот за време на живот се врши врз 

основа на договор за отстапување на имот за време на живот, склучен во писмена форма и 
заверен од нотар.

Нетрговски пренос наложен врз основа на закон

Член 60-г
Стекнување и отуѓување на права на сопственост на хартии од вредност се врши кога 

нетрговскиот пренос е обврска превидена со закон.“.
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Член 5
Во членот 62 став (2) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите: „како и порамнување на склучени прекугранични трансакции со 
хартии од вредност.“.

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) За порамнување на склучени прекугранични трансакции со хартии од вредност од 

ставот (2) на овој член, депозитарот може врз основа на склучен договор да се поврзува со 
странски депозитари, односно странски институции кои вршат порамнување на хартии од 
вредност.“.

Член 6
Во членот 63 насловот на членот се менува и гласи: „Принцип на порамнување“.
Во ставот (1) по зборовите: „испорака наспроти плаќање“ се додаваат зборовите: „или 

со користење на други принципи на порамнување (испорака наспроти испорака, испорака 
без плаќање).“.

Член 7
Во членот 64 зборот  „три“ се заменува со зборот „два“.

Член 8
Во членот 66-а став (2) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат 

зборовите: „на трансакции склучени на овластена берза“.

Член 9
Во членот 25 од Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 13/13), зборовите: „30 април 
2018 година“ се заменуваат со зборовите: „30 април 2020 година“.

Член 10
Одредбите на членовите 2 и 5 од овој закон, ќе започнат да се применуваат од 1 

ноември 2018 година.

Член 11
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 


