
 

 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 

претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 

Република Северна 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 Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

4 февруари 2020 година. 

 

Бр. 08-1100/1 Претседател на Република 

4 февруари 2020 година  Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, 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“ брoj 

95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 

83/18) во членот 2 точки 4, 11, 12, 18, 34 и 36, член 3, член 6 став (3), член 8 став (3), член 

11 ставови (1) и (2) и став (4) алинеи 1, 2 и 3, член 18 ставови (1) и (2), член 24 став (3), 

член 28-а став (2), член 29 став (1) точки а) и б), член 32 став (1) точка а), член 34 ставови 

(1) и (3), член 38 став (2), член 43 став (5), член 49 ставови (1) и (6), член 51 став (1) точка 

5), член 58, член 62 став (2), член 70 став (4), член 72 став (3), член 75 ставови (1) и (3), 

член 86 став (4), член 92 став (4), член 98 став (1), член 99 став (1) алинеи 1, 2 и 3, член 

102 став (1) и став (2) точка б), член 106 ставови (3) и (4), член 107 став (3), член 108 став 

(1), член 112-а став (3) точка 1), член 112-в став (10), член 112-г ставови (1) и (2), член 

112-ѓ ставови (5) и (6), член 112-о став (5), член 127, член 131 ставови (7) и (8), член 135 

став (2), член 136 ставови (1), (2) и (3), член 137 став (1), член 141 ставови (4), (5) и (6), 

член 148 став (7), член 149 став (1), член 150-а став (3) точка 1) потточка а), член 152-ѓ 

став (1), член 152-к став (3), член 152-л ставови (1), (5), (6) и (7), член 152-т став (1) и став 

(4) алинеи 1, 2 и 3, член 158 став (1), член 166-б став (4), член 175 став (1) точка г), член 

181 ставови (1), (2) и (3), член 183 ставови (1), (2) и (3) и став (4) точки а) и ж), став (5), 

став (6) точка ж), и став (7), член 184 став (1) точка м), член 185 став (1), член 186 став (5), 

член 188 став (3) точка в), член 192 став (2), член 204 став (3), член 208 став (3), член 216 

став (3), член 219 став (3), член 227 став (5) и член 230 ставови (1) и (2) зборовите: 

„Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“. 
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Член 2 

Во членот 233 став (1) во воведната реченица зборовите: „5.000 евра“ се заменуваат со 

зборовите: „5.000 до 8.000 евра“. 

Во точката 22 зборовите: „членот 80-а“ се заменуваат со зборовите: „членовите 80 и 80- 

а“. 

Во ставот (2) зборовите: „30% од одмерената глоба за правното лице“ се заменуваат со 

зборовите „500 евра во денарска противвредност“. 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 

„(3) Глоба до трикратен износ од износот утврден во став (2) на овој член ќе му се 

изрече за прекршок на одговорното лице- правното лице - друштво од ставот (1) на овој 

член, ако прекршокот од став (1) на овој член го сторило од користољубие или со истиот 

предизвикало поголема имотна штета.“. 

 

Член 3 

Во членот 234 став (1) во воведната реченица зборовите: „5.000 евра“ се заменуваат со 

зборовите: „5.000 до 8.000 евра“. 

Во ставот (2) зборовите: „30% од одмерената глоба за правното лице“ се заменуваат со 

зборовите: „500 евра во денарска противвредност“. 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 

„(3) Глоба до трикратен износ од износот утврден во став (2) на овој член ќе му се 

изрече за прекршок на одговорното лице во правното лице - депозитар, ако прекршокот од 

став (1) на овој член го сторило од користољубие или со истиот предизвикало поголема 

имотна штета.“. 

 

Член 4 

Во членот 235 во ставот (1) воведната реченица се менува и гласи: „Глоба во износ од 

300 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на сопственик на 

хартии од вредност – микро трговец, од 500 до 800 евра во денарска противвредност за 

прекршок на сопственик на хартии од вредност – мал трговец, од 800 до 1.200 евра во 

денарска противвредност за прекршок на сопственик на хартии од вредност – среден 

трговец и од 1.200 до 1.500 евра во денарска противвредност за прекршок на сопственик 

на хартии од вредност – голем трговец, ако:“. 

Во ставот (2) зборовите: „100 до 150 евра“ се заменуваат со зборовите: „150 евра“. 

 
Член 5 

Во членот 235-а во ставот (1) зборовите: „5.000 евра“ се заменуваат со зборовите: 

„3.000 до 6.000 евра“. 

Во ставот (2) зборовите: „30% од одмерената глоба за правното лице“ се заменуваат со 

зборовите: „500 евра во денарска противвредност“. 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 

„(3) Глоба до двократен износ од износот утврден во став (2) на овој член ќе му се 

изрече за прекршок на одговорното лице во правното лице од став (1) на овој член, ако 

прекршокот од став (1) на овој член го сторило од користољубие или со истиот 

предизвикало поголема имотна штета.“. 

 

Член 6 

Во членот 236 став (1) во воведната реченица зборовите: „5.000 евра“ се заменуваат со 

зборовите: „5.000 до 8.000 евра“. 
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Во ставот (2) зборовите: „30% од одмерената глоба за правното лице“ се заменуваат со 

зборовите: „500 евра во денарска противвредност“. 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 

„(3) Глоба до трикратен износ од износот утврден во став (2) на овој член ќе му се 

изрече за прекршок на одговорното лице во правното лице-берза од став (1) на овој член, 

ако прекршокот од став (1) на овој член го сторило од користољубие или со истиот 

предизвикало поголема имотна штета.“. 
 

Член 7 

Членот 237 се менува и гласи: 

„(1) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на вработен во депозитар и берза доколку биде член на надзорен одбор, управен 

одбор и одбор на директори на акционер на депозитар и берза или членка на депозитар и 

берза и доколку врши услуги или други активности во нивно име, согласно со членовите 

45 став (3) и 87 став (3) од овој закон. 

(2) Глоба до двократен износ од износот утврден во став (1) на овој член ќе му се 

изрече за прекршок на вработен во депозитар и берза, ако прекршокот од став (1) на овој 

член го сторил од користољубие или со истиот предизвикало поголема имотна штета.“. 

 
Член 8 

Во членот 238 став (1) во воведната реченица зборовите: „5.000 евра“ се заменуваат со 

зборовите: „5.000 до 8.000 евра“. 

Во ставот (2) зборовите: „30% од одмерената глоба за правното лице“ се заменуваат со 

зборовите: „500 евра во денарска противвредност“. 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 

„(3) Глоба до четирикратен износ од износот утврден во став (2) на овој член ќе му се 

изрече за прекршок на одговорното лице во брокерска куќа, ако прекршокот од став (1) на 

овој член го сторило од користољубие или со истиот предизвикало поголема имотна 

штета.“ 

Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите: „500 до 750 евра“ се заменуваат со 

зборовите: „200 до 250 евра“. 

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 

„(5) Глоба до трикратен износ од износот утврден во став (4) на овој член ќе му се 

изрече за прекршок на брокерот во брокерската куќа, ако прекршокот од став (1) на овој 

член го стори од користољубие или со истиот предизвика поголема имотна штета.“. 
 

Член 9 

Членот 239 се менува и гласи: 

„(1) Глоба во износ од 5.000 до 8.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 

за прекршок на правно лице кое врши услуги со хартии од вредност спротивно на членот 

96 од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 200 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на физичко лице кое постапува спротивно на забраната за вршење на услуги со 

хартии од вредност од членот 97 на овој закон. 

(3) Глоба до трикратен износ од износот утврден во став (2) на овој член ќе му се 

изрече за прекршок на физичко лице, ако прекршокот од став (2) на овој член го стори од 

користољубие или со истиот предизвика поголема имотна штета. 
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(4) Глоба во износ од 5.000 до 8.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правно лице (брокерска куќа, овластена банка или подружница на странска 

брокерска куќа) кое постапува спротивно на забраната за вршење на услуги со хартии од 

вредност од членот 97 на овој закон.“. 

 

Член 10 

Во членот 240 зборовите: „500 до 1.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „1.000 евра“. 

 

Член 11 

Во членот 241 став (1) во воведната реченица зборовите: „5.000 евра“ се заменуваат со 

зборовите: „2.000 до 4.000 евра“. 

Во ставот (2) зборовите: „30% од одмерената глоба за правното лице“ се заменуваат со 

зборовите: „500 евра во денарска противвредност“. 

 
Член 12 

Во членот 241-а став (1) во воведната реченица зборовите: „5.000 евра“ се заменуваат 

со зборовите: „2.000 до 4.000 евра“. 

Во ставот (2) зборовите: „30% од одмерената глоба за правното лице“ се заменуваат со 

зборовите: „500 евра во денарска противвредност“. 

 
Член 13 

Во членот 242 ставот (1) се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 5.000 до 8.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на акционерското друштво со посебни обврски за известување, ако: 

1) не достави до Комисијата ревидиран годишен извештај согласно со членот 154 став 

(1) од овој закон; 

2) не достави до Комисијата полугодишен извештај согласно со членот 156 од овој 

закон; 

3) не ги достави до Комисијата тековните извештаи и/или не ги објави ценовно 

чувствителните информации во согласност со членот 158 од овој закон; 

4) не достави до Комисијата примерок од својот годишен, полугодишен и тековен 

извештај согласно со членот 160 став (1) од овој закон; 

5) лицето кое е назначено за член на надзорен, управен или одбор на директори на 

акционерското друштво не ја извести Комисијата и акционерското друштво согласно со 

членот 165 од овој закон.“. 

Ставот (2) се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за 

прекршок на акционерските друштва издавачи на хартии од вредност, чии хартии од 

вредност не котираат на берза и не се водат во Регистарот на акционерски друштва со 

посебни обврски за известување, доколку не постапат согласно со членот 166-б од овој 

закон.“ 

Во ставот (3) зборовите: „30% од одмерената глоба за правното лице“ се заменуваат со 

зборовите: „500 евра во денарска противвредност“. 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 

„(4) Глоба во двоен износ од износот утврден во став (3) од овој член ќе му се изрече на 

одговорното лице во правното лице доколку прекршоците утврдени во ставовите (1) и (2) 

од овој член ги сторило од користољубие.“. 
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Член 14 

Во членот 242-а став (1) во воведната реченица зборовите: „5.000 евра“ се заменуваат 

со зборовите: „1.000 евра“. 

Во ставот (2) зборовите: „30% од одмерената глоба за правното лице“ се заменуваат со 

зборовите: „500 евра во денарска противвредност“. 

 
Член 15 

Во членот 242-б зборовите: „1.000 до 2.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „300 до 

500 евра“. 

 
Член 16 

Во членот 243 став (1) во воведната реченица зборовите: „5.000 евра“ се заменуваат со 

зборовите: „5.000 до 8.000 евра“. 

Во ставот (2) зборовите: „30% од одмерената глоба за правното лице“ се заменуваат со 

зборовите: „500 евра во денарска противвредност“. 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 

„(3) Глоба во двоен износ од износот утврден во став (2) од овој член ќе му се изрече на 

одговорното лице во акционерското друштво, доколку прекршоците утврдени во став (1) 

од овој член ги сторило од користољубие.“. 

Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите: „500 до 750 евра“ се заменуваат со 

зборовите: „200 до 250 евра“. 

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 

„(5) Глоба до двоен износ од износот утврден во став (4) од овој член ќе му се изрече на 

овластен учесник на пазарот на хартии од вредност – физичко лице, доколку прекршоците 

утврдени во став (1) од овој член ги сторило од користољубие.“. 
 

Член 17 

Членот 244 се менува и гласи: 

„(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на акционер правно лице – микро трговец, глоба во износ од  1.000 до 2.000  

eвра во денарска противвредност на акционер правно лице - мал трговец, глоба во износ 

од 2.000 до 5.000 eвра во денарска противвредност на акционер правно лице - среден 

трговец и глоба во износ од 5.000 до 8.000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на акционер правно лице - голем трговец ако постапуваат спротивно 

на членот 173 од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

направен прекршок од став (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице. 

(3) Глоба во износ од 200 до 250 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за 

прекршок на акционерите – физички лица, членовите на управен одбор, надзорен одбор и 

членовите на одборот на директори, вработените или надворешните соработници кои при 

извршување на професионалните задачи имаат пристап до внатрешни информации, ако 

постапат спротивно на членот 173 од овој закон. 

(4) Глоба до четирикратен износ од износот утврден во ставовите (1), (2) и (3) од овој 

член ќе им се изрече на лицата од ставовите (1), (2) и (3) од овој член, ако прекршокот е 

сторен од користољубие или со прекршокот е предизвикана поголема имотна штета или е 

стекната поголема имотна корист.“. 
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Член 18 

Во членот 245 зборовите: „од 1.000 до 2.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „до 500 

евра“. 

 
Член 19 

Во членот 245-а воведната реченица се менува и гласи: „Глоба во износ од 5.000 до 

8.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице - микро трговец, од 

10.000 до 12.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице - мал 

трговец, од 12.000 до 14.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно 

лице - среден трговец и од 15.000 до 20.000 евра во денарска противвредност ќе му се 

изрече на правно лице - голем трговец за прекршок, доколку:“. 
 

Член 20 

Членот 245-б се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правно лице - микро трговец, од 1.000 до 2.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече на прекршок на правно лице - мал трговец, од 2.000 до 

3.00 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице - 

среден трговец и од 3.000-5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правно лице - голем трговец ако не ја извести Комисијата согласно со членот 

152-а став (6) од овој закон.“. 

 
Член 21 

Во членот 245-в во воведната реченица зборовите: „1.500 до 2.300 евра“ се заменуваат 

со зборовите: „1.000 до 1.500 евра“. 

 
Член 22 

Во членот 245-г зборовите: „500 до 750 евра“ се заменуваат со зборовите: „250 до 500 

евра“. 

 
Член 23 

Во членот 245-д зборовите: „15.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „10.000 до 

15.000“. 

 
Член 24 

Во членот 245-ѓ во ставот (1) зборовите: „500 до 1.000 евра“ се заменуваат со 

зборовите: „250 евра“, а зборот „лицето“ се заменува со зборовите: „физичко лице“. 

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 

„(2) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на овластеното службено лице од членот 200 на овој закон доколку уредно е 

повикано и не дојде, а не го оправда изостанокот, или ако дојде па откако е предупредено 

за последиците, без законска причина не сака да даде изјава.“. 

Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи: 

„Глоба во висина до десеткратниот износ на глобата од ставовите (1) и (2) на овој член 

ќе му се изрече на лицето кое и покрај изречената глоба од ставовите (1) и (2) на овој член 

ќе одбие да даде изјава.“. 
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Член 25 

Членот 245-е се менува и гласи: 
„(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на овластено правно лице - микро трговец , од 1.000 до 2.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на овластено правно лице - мал трговец, од 4.000 до 6.000 
евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластено правно лице - среден 
трговец, од 8.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластено 
правно лице - голем трговец, кое технички го спроведува испитот од член 112-г од овој 
закон, ако: 

1) не го снима, не го емитува во живо на веб страницата на Комисијата и доколку не ја 
постави снимката од целиот испит на веб страницата на Комисијата согласно со членот 
112-ѓ став (3) од овој закон; 

2) не го прекине испитот согласно со членот 112-е ставови (5) и (6) од овој закон и 
3) не го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот. 
(2) Глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

овластениот претставник од членот 112-ѓ став (5) од овој закон, доколку постапи 
спротивно на членот 112-е став (9) од овој закон. 

(3) Глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на 
овластените претставници од членот 112-ѓ став (5) од овој закон ако дозволат кандидатот 
да постапи спротивно на членот 112-е ставови (2), (3) и (4) од овој закон.“. 

 

Член 26 
Во членот 245-ж зборовите: „од 1.000 до 1.500 евра“ се заменуваат со зборовите: „до 

500 евра“. 
Член 27 

Во членот 249-з зборовите: „од 2.000 до 3.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „до 50 
евра“. 

 

Член 28 
Во членот 249-ѕ зборовите: „од 100 до 200 евра“ се заменуваат со зборовите: „до 25 

евра“. 
 

Член 29 
Во членот 249-и зборовите: „од 2.000 до 3.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „до 50 

евра“. 
 

Член 30 
Во членот 252 став (2) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 

„Република Северна Македонија“. 
 

Член 31 
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност („Службен 

весник на Република Македонија“ брoj 83/18) во членот 9 зборовите: „30 април 2020 
година“ се заменуваат со зборовите: „30 април 2022 година“. 

 

Член 32 
Започнатите прекршочни постапки до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе 

завршат согласно со Законот за хартии од вредност „Службен весник на Република 
Македонија“ брoj 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 
154/15, 192/15, 23/16 и 83/18). 
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Член 33 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“. 


