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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.23 од 10.02.2016 година)  

 

Член 1 

Во Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 
95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/15 и 192/15), 
во членот 14 по ставот (3) се додаваат два нови ставa (4) и (5), кои гласат: 

„(4) Овластеното службено лице од Комисијата кое ја води постапката за издавање на 
одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда е должно 
документот од ставот (1), точка б) од овој член по службена должност да го побара од 
Централниот Регистар во рок од три дена од денот на приемот на барањето. 

(5) Овластеното службено лице од Централниот Регистар е должно документот од 
ставот (1) точка б) на овој член да го достави до Комисијата во рок од три дена од 
денот на приемот на барањето од ставот (4) на овој член.” 

Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (6), (7) и (8). 

Член 2 

Во членот 27 ставови (2) и (4) зборот „календарски“ се брише. 

Член 3 

Во членот 38 став (7) зборот „календарски“ се брише. 

Член 4 

Во членот 43 став (1) во точка а) зборот „писмено“ се брише. 

Во ставот (2) зборот „календарски“ се брише. 

Член 5 

Во членот 46 став (2) по бројот „30“ зборот „календарски“ се брише и по бројот „60“ 
зборот „календарски“ се брише. 

Член 6 

Во членот 47 став (3) зборот „календарски“ се брише. 
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По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:  
„(4) Документот од ставот (2), точка г) на овој член се обезбедува од евиденцијата на 
Комисијата.“ 

Ставот (4) станува став (5). 

По ставот (5) кој станува став (6) се додава нов став (7), кој гласи:  
„(7) Комисијата ја пропишува формата и содржината на барањето за именување на 
директор на депозитарот.“ 

Член 7 

Во членот 71 зборот „календарски“ се брише. 

Член 8 

Во членот 79 по ставот (5) се додаваат два нoви става (6) и (7), кои гласат: 

„(6) Овластеното службено лице од берза кое ја води постапката за издавање на 
одобрение за членство на берзата, е должно документот од ставот (5), точка в) на овој 
член по службена должност да го побара од Комисијата во рок од три дена од денот на 
приемот на барањето. 

(7) Овластеното службено лице од Комисијата е должно документот од ставот (5) точка 
в) на овој член да го достави до берзата во рок од три дена од денот на приемот на 
барањето од ставот (6) на овој член.” 

Во ставот (6) кој станува став (8) зборот „календарски“ се брише. 

Ставот (7) станува став (9). 

Член 9 

Во членот 82 став (3) зборот „календарски“ се брише. 

Член 10 

Во членот 85 став (1) во точката а) зборот „писмено“ се брише. 

Член 11 

Во членот 86 став (1) зборот „календарски“ се брише. 

Член 12 

Во членот 88 став (2) по бројот „30“ зборот „календарски“ се брише и по бројот „60“ 
зборот „календарски“ се брише. 
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Член 13 

Во членот 89 став (3) зборот „календарски“ се брише. 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:  
„(4) Документот од ставот (2), точка г) од овој член се обезбедува од евиденцијата на 
Комисијата.“ 

Ставот (4) станува став (5). 

По ставот (5) кој станува став (6) се додава нов став (7), кој гласи:  
„(7) Комисијата ја пропишува формата и содржината на барањето за именување на 
директор на берза.“ 

Член 14 

Во членот 93 зборот „календарски“ се брише. 

Член 15 

Во членот 101 став (1) точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „по 
барање доставено од брокерската куќа.“ 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:  
„(4) Документот од ставот (2), точка г) на овој член го обезбедува Комисијата од 
сопствената евиденција.“ 

Ставот (4) станува став (5). 

По ставот (5) кој станува став (6) се додава нов став (7), кој гласи:  
„(7) Комисијата ја пропишува формата и содржината на барањето за именување на 
директор на брокерска куќа.“ 

Член 16 

Во членот 106 став (1) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: „по претходно доставено барање за издавање на дозвола за 
работење на брокерска куќа“. 

По ставот (2) се додаваат два нoви става (3) и (4), кои гласат: 

„(3) Овластеното службено лице од Комисијата кое ја води постапката за издавање на 
дозвола за работење на брокерска куќа е должно документот од ставот (2) точка ѓ) на 
овој член по службена должност да го побара од Народната банка на Република 
Македонија, односно од Агенцијата за супервизија на осигурувањето во рок од три 
дена од денот на приемот на барањето. 
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(4) Овластеното службено лице од Народната банка на Република Македонија, 
односно од Агенцијата за супервизија на осигурувањето е должно документот од 
ставот (2) точка ѓ) на овој член да го достави до Комисијата во рок од три дена од денот 
на приемот на барањето од ставот (3) на овој член.” 

По ставот (3) кој станува став (5) се додава нов став (6), кој гласи:  
„(6) Комисијата ја пропишува формата и содржината на барањето за добивање на 
дозвола за работење на брокерска куќа.“ 

Член 17 

Во членот 107 став (1) зборот „календарски“ се брише. 

Член 18 

Во членот 113 по ставот (1) се додаваат три нови става (2), (3) и (4), кои гласат: 

„(2) Документот за исполнетоста на условите од ставот (1) алинеја 1 на овој член се 
обезбедува од евиденцијата на Комисијата. 

(3) Овластеното службено лице од Комисијата кое ја води постапката за издавање на 
дозвола за работење на брокер е должно документите за исполнетоста на условите од 
ставот (1), алинеи 2 и 3 на овој член по службена должност да ги обезбеди од 
надлежниот суд во рок од три дена од денот на приемот на барањето. 

(4) Овластеното службено лице од надлежниот суд е должно документите за 
исполнетоста на условите од ставот (1) алинеи 2 и 3 на овој член да ги достави до 
Комисијата во рок од три дена од денот на приемот на барањето од ставот (3) на овој 
член.” 

Во ставот (2) кој станува став (5) зборот „календарски“ се брише. 

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (6), (7) и (8). 

По ставот (6) кој станува став (9) се додава нов став (10), кој гласи:  
„(10) Комисијата ја пропишува формата, содржината на барањето како и потребната 
документација за добивање на дозвола за работење на брокер.“ 

Член 19 

Во членот 114 по ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:  
„(7) Комисијата ја пропишува формата и содржината на барањето за обновување на 
дозволата за работење на брокер.“ 

Член 20 

Во членот 148 став (6) зборот „календарски“ се брише. 
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Член 21 

Во членот 151 по ставот (1) се додаваат три нови става (2), (3) и (4), кои гласат: 

„(2) Документот од ставот (1) алинеја 1 на овој член се обезбедува од евиденцијата на 
Комисијата. 

(3) Овластеното службено лице од Комисијата кое ја води постапката за издавање на 
дозвола за работење на инвестиционен советник е должно документите за 
исполнетоста на условите од ставот (1), алинеи 2 и 3 на овој член по службена 
должност да ги обезбеди од надлежниот суд во рок од три дена од денот на приемот 
на барањето. 

(4) Овластеното службено лице од надлежниот суд од кое се побарани документите за 
исполнетоста на условите од ставот (1) алинеи 2 и 3 на овој член е должно истите да ги 
достави до Комисијата во рок од три дена од денот на приемот на барањето од 
Комисијата од ставот (3) на овој член.” 

Во ставот (2) кој станува став (5) зборот „календарски“ се брише. 

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (6) и (7). 

По ставот (5) кој станува став (8) се додава нов став (9), кој гласи:  
„(9) Комисијата ја пропишува формата и содржината на барањето како и потребната 
документација за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник.“ 

Член 22 

Во членот 152 став (5) зборот „календарски“ се брише. 

Член 23 

Во членот 152-а став (4) зборот „календарски“ се брише. 

Член 24 

Во членот 152-б по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат: 

„(3) Овластеното службено лице од Комисијата кое ја води постапката за издавање на 
согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска куќа, банка, берза на 
хартии од вредност или депозитар е должно документите од ставот (2) точка 1) и точка 
3) алинеи 1 и 3 на овој член по службена должност да ги обезбеди од Централниот 
регистар, односно од Централниот депозитар во рок од три дена од денот на приемот 
на барањето. 

(4) Овластените службени лица од Централниот регистар, односно Централниот 
депозитар се должни документите од ставот (2) точка 1) и точка 3) алинеи 1 и 3 на овој 
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член да ги достават до Комисијата во рок од три дена од денот на приемот на 
барањето од ставот (3) на овој член.“ 

Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (5), (6), (7) и (8). 

Член 25 

Во членот 152-в став (1) зборот „календарски“ се брише. 

Во ставот (2) точка 3) зборовите: „членот 152-б ставови (1), (2) и (3)“ се заменуваат со 
зборовите: „членот 152-б ставови (1), (2) и (4)“. 

Член 26 

Во членот 183 став (4) точка г) алинеја 4 запирката се заменува со сврзникот „или“. 

Во алинејата пет сврзникот „или“ се заменува со точка и запирка. 

Алинејата 6 се брише. 

Член 27 

Членот 189-а се брише. 

Член 28 

По членот 249-и се додава нов член 249-ј, кој гласи: 

„Член 249-ј 

(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
овластеното службено лице во Комисијата, доколку во законскиот рок не одлучи по 
барањето од членовите 16 став (1), 43 став (2), 47 став (3), 86 став (1), 89 став (3), 101 
став (3), 107 став (1), 113 став (5), 151 став (5) и 152-в став (1) од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
овластеното службено лице од Комисијата и Берзата, доколку во рокот утврден во 
членовите 14 став (4), 79 став (6), 106 став (3), 113 став (3), 151 став (3) и 152-б став (3) 
од овој закон, не ги побара потребните документи и податоци. 

(3) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
овластеното службено лице од надлежниот јавен орган, доколку во рокот утврден во 
членовите 14 став (5), 79 став (7), 106 став (4), 113 став (4), 151 став (4) и 152-б став (4) 
од овој закон, не ги достави бараните документи и податоци до Комисијата. 

(4) За прекршоците од ставовите (1), (2) и (3) на овој член прекршочни постапки води и 
прекрошочни санкции изрекува надлежен суд.“ 
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Член 29 

Започнатите постапки до денот на започнувањето со примена на овој закон ќе завршат 
според законот по кој започнале. 

Член 30 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 31 

Одредбите од членовите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 27 и 28 ќе започнат да се применуваат со започнувањето на примената 
на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата 
управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15). 

Член 32 

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

 


