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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.13 од 23.01.2013 година)  

 

Член 1 

Во Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" број 
95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/10 и 135/11), во членот 2 точка 2 на крајот од реченицата 
зборовите: “или е котирано на берза” се заменуваат со зборовите: „освен друштвата 
котирани на берза”. 

Точката 44 се менува и гласи:  
„44. “Хартии од вредност“ се акции издадени од акционерски друштва и од 
командитни друштва со акции, акции во инвестициските фондови кои работат според 
Законот за инвестициски фондови, обврзници, инструменти на пазарот на пари, 
деривативни финансиски инструменти, потврда за странска хартија од вредност и 
други финансиски инструменти кои според Комисијата се сметаат за хартии од 
вредност. Овие хартии од вредност се неограничено преносливи.“ 

Член 2 

Во членот 12 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:  
„(2) Првата јавна понуда на хартии од вредност објавена од акционерско друштво или 
јавна понуда објавена при преобразба на друштво со ограничена одговорност и 
друштво со ограничена одговорност од едно лице во акционерско друштво е 
иницијална јавна понуда.” 

Член 3 

Во членовите 14 став (3) и 27 став (8) зборовите: „и одобрување на“ се заменуваат со 
зборовите: „и одлучување по“. 

Член 4 

Во членот 67 ставот (2) се брише. 

Ставот (3) кој станува став (2) се менува и гласи:  
“(2) При регистрирање на хартиите од вредност и при секоја настаната промена на 
сопственоста, депозитарот е должен на сопственикот на хартии од вредност да му 
достави извод од состојбата на сметка на хартии од вредност, без надоместок и во рок 
од пет работни дена од регистрирањето, односно настанувањето на промената.” 

Ставот (4) кој станува став (3) се менува и гласи:  
“(3) Депозитарот е должен на барање на сопственикот на хартии од вредност да му 
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издаде извод од состојбата на сметка. За издавање на изводот, сопственикот плаќа 
надоместок утврден во тарифата на депозитарот.“ 

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

Член 5 

По членот 80 се додава нов наслов и нов член 80-а, кои гласат: 

„Задолжителна котација 

Член 80-а 

(1) Издавачите на хартии од вредност кои не се котирани на берза, а кои ги 
исполнуваат посебните услови за задолжителна котација утврдени со правилата за 
котација на берзата, се должни да ги котираат своите хартии од вредност на посебна 
платформа “задолжителна котација” на официјалниот пазар на берзата (во 
натамошниот текст: задолжителна котација). 

(2) Одлука за задолжителна котација на хартиите од вредност на берза донесува 
органот на управување на издавачот на хартии од вредност од ставот (1) на овој член. 

(3) Општ услов за задолжителна котација на хартиите од вредност на берза е тие да 
бидат целосно уплатени и неограничено пренослива. 

(4) Посебните услови, постапката и начинот за котирање на хартии од вредност на 
задолжителна котација се уредуваат со правилата за котација донесени од берзата. 

(5) Правилата за котација задолжително утврдуваат услови за обелоденување на 
информации и известувања од страна на издавачот чии хартии од вредност котираат 
на задолжителна котација. Овие услови не можат да бидат помалку детални или 
строги од условите за обелоденување на информации и известување на 
акционерските друштва со посебни обврски за известување согласно со овој закон. 

(6) Берзата води регистар за секој издавач чии хартии од вредност котираат на 
задолжителна котација во кој се евидентираат и чуваат сите релевантни податоци и 
документи за издавачот. 

(7) Издавачот чии хартии од вредност котираат на задолжителна котација е должен да 
ги почитува правилата за котација на берзата. 

(8) Хартиите од вредност кои котираат на задолжителна котација можат да бидат 
исклучени од задолжителната котација само при стечај и ликвидација на издавачот. 

(9) Издавачот чии хартии од вредност котираат на задолжителна котација може да ги 
пренесе хартиите од вредност на друга платформа на официјалниот пазар за тргување, 
согласно со правилата на берзата.“ 
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Член 6 

Во членот 153 ставот (1) се менува и гласи:  
„Комисијата води Регистар на акционерските друштва со посебни обврски за 
известување (во натамошниот текст: Регистарот). Акционерското друштво и 
командитното друштво со акции се запишуваат во Регистарот доколку ги исполнуваат 
условите за акционерско друштво со посебни обврски за известување.“ 

Член 7 

Насловот на членот и членот 155 се бришат. 

Член 8 

Насловот на членот и членот 157 се бришат. 

Член 9 

Насловот на членот и членот 158 се менуваат и гласат: 

„Тековни извештаи за ценовно чувствителни информации 

Член 158 

(1) Акционерското друштво е должно веднаш, а најдоцна наредниот работен ден, до 
Комисијата да достави извештај за настанување на секоја ценовно чувствителна 
информација (во натамошниот текст: тековни извештаи) и најдоцна во рок од пет 
работни дена најмалку во еден дневен весник во Република Македонија да објави 
соопштение за ценовно чувствителната информација. 

(2) Тековните извештаи Комисијата веднаш по добивањето ги објавува на нејзината 
веб страница. 

(3) Тековните извештаи и јавното соопштение од ставот (1) на овој член се однесуваат 
особено на:  
1) загуба поголема од 30% од активата на друштвото;  
2) намалување на основната главнина под големината утврдена во статутот на 
друштвото;  
3) стекнување или отуѓување на над 5% од средствата на акционерското друштво;  
4) донесени одлуки за зделки со заинтересиранa странa и мислењето на овластениот 
ревизор, доколку вредноста на зделката или кумулативната вредност на меѓусебно 
поврзани зделки во текот на изминатите 12 месеци од денот на одобрувањето на 
зделката надминува 10% од вредноста на активата на друштвото;  
5) донесени одлуки за големи зделки;  
6) промена на овластен ревизор;  
7) оставка, разрешување и именување на членовите на органите на управување;  
8) склучување или раскинување на договори или други правни работи кои влијаат врз 
работата и исполнувањето на основната дејност на акционерското друштво;  
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9) секој настан кој може да предизвика ненавремено или предвремено плаќање на 
финансиските обврски на акционерското друштво;  
10) поднесен предлог за отворање стечајна постапка или постапка на ликвидација, или 
поведена претходна постапка, односно отворена постапка на стечај пред надлежен суд 
или отворена постапка на ликвидација;  
11) неисполнување на обврски врз основа на издадени хартии од вредност од страна 
на акционерското друштво;  
12) сите судски постапки во кои е вклучено акционерското друштво како тужител, 
односно тужена страна чија вредност изнесува најмалку 5% од вредноста на капиталот 
на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски 
извештаи;  
13) сите промени на правата што ги носат акциите од ист род и  
14) сите засновани залози (заложно право) врз подвижни ствари, хартии од вредност, 
побарувања и други права (рачен залог) и врз недвижности (хипотека) чијашто 
вредност, поединечно и/или кумулативно, изнесува најмалку 5% од вредноста на 
капиталот на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни 
финансиски извештаи.“ 

Член 10 

По членот 158 се додава нов наслов и нов член 158-а, кои гласат: 

„Материјали за акционерско собрание 

Член 158-а 

Акционерското друштво е должно во рок од два дена од свикувањето на седница на 
собранието на акционери до Комисијата, по електронски пат, да ги достави сите 
материјали што им се доставени на акционерите при свикување на седниците на 
собранието на акционери.” 

Член 11 

Во членот 160 по зборот „полугодишен“ запирката и зборот „тримесечен“ се бришат. 

Член 12 

Во членот 164 броевите „154, 155, 156, 157 и 158“ се заменуваат со броевите „154, 156 
и 158“. 

Член 13 

Во членот 182 ставот (3) се менува и гласи:  
“Двајца комисионери (членови) професионално ја вршат својата функција во 
Комисијата, а тројца се надворешни комисионери (членови) на Комисијата кои се 
ангажираат за вршење на работи во Комисијата, за што им следува надоместок.“ 

По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат: 
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„(4) Комисионерите (членови) кои професионално ја вршат својата функција во 
Комисијата се со полно работно време и не може да имаат друга функција и да бидат 
вработени на друго место или да добиваат друг надоместок освен платата како 
комисионери (членови) и надоместоци од повремени едукативни и авторски 
хонорари. 

(5) Надворешните комисионери (членови) имаат право на месечен надоместок кој го 
утврдува Комисијата.“ 

Член 14 

Во членот 184 точка о) сврзникот „и” на крајот од реченицата се заменува со точка и 
запирка. 

Во точката п) точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка и се 
додаваат две нови точки р) и с), кои гласат:  
„р) поблиску ги пропишува условите кои треба да ги исполнува овластениот ревизор за 
да може да дава мислења во постапка за одобрување зделка со заинтересирана 
страна согласно со Законот за трговските друштва и  
с) ги пропишува содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го 
дава во постапката за одобрување на зделка со заинтересирана страна.“ 

Член 15 

По членот 184 се додаваат два нови наслови и два нови члена 184-а и 184-б, кои 
гласат: 

„Услови за овластен ревизор за давање мислења во постапка за одобрување на зделка 
со заинтересирана страна 

Член 184-а 

(1) Овластен ревизор кој може да дава мислење на акционерско друштво за зделка со 
заинтересирана страна, покрај условите од Законот за ревизија, мора да ги исполнува 
и следниве услови:  
1) да има искуство во вршење ревизии повеќе од една година;  
2) да е вработен во друштво за ревизија;  
3) во последните три години да не бил под мерки изречени од страна на надлежен 
орган од областа на ревизијата и  
4) да е запишан во Регистарот на овластени ревизори кои даваат мислење во постапка 
за одобрување на зделка со заинтересирана страна, кој го води Комисијата. 

(2) Акционерското друштво пред да назначи овластен ревизор за одобрување на 
зделка со заинтересирана страна треба да утврди дека овластениот ревизор освен 
условите од ставот (1) на овој член ги исполнува и следниве услови:  
1) да нема конфликт на интереси меѓу акционреското друштво и овластениот ревизор 
кој дава мислење во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна на 
односното акционерско друштво и  
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2) во последните три години овластениот ревизор да не давал консултантски услуги на 
акционерското друштво. 

(3) Комисијата поблиску ги пропишува условите од ставовите (1) и (2) на овој член и 
документацијата која се приложува како доказ за нивно исполнување. 

Регистар на овластени ревизори 

Член 184-б 

(1) Комисијата води Регистар на овластени ревизори кои даваат мислење во постапка 
на одобрување на зделка со заинтересирана страна кој се води во електронска форма 
и е достапен на интернет страницата на Комисијата. 

(2) Комисијата ги пропишува содржината, начинот на водење и постапката за 
запишување на овластените ревизори во Регистарот од ставот (1) на овој член.“ 

Член 16 

Во членот 189 ставот (1) се менува и гласи:  
„Комисијата не одговара за веродостојноста, потполноста и точноста на податоците 
содржани во Проспектот и поканата за јавна понуда, соопштението за приватен 
пласман, за мислењето од овластениот ревизор во постапка за одобрување на зделка 
со заинтересирана страна и за друг извештаj доставен до Комисијата, акционерите и 
јавноста од страна на издавачот. Комисијата не одговара и за податоците содржани во 
документацијата за упис и бришење од Регистарот на акционерски друштва со посебни 
обврски за известување.“ 

Член 17 

Во членот 227 став (2) точките а) и б) се менуваат и гласат:  
„а) надоместоци за одлучување по барање на одобрение за издавање на хартии од 
вредност;  
б) надоместоци за одлучување по барање на дозволи за работење на сите овластени 
учесници на пазарот со хартии од вредност, односно брокерски куќи, берзи, 
депозитари, банки, брокери и инвестициони советници;“. 

Точките д) и ѓ) се менуваат и гласат:  
„д) надоместоци за одлучување по барање на согласност на актите на здруженијата на 
учесниците на пазарот на хартии од вредност;  
ѓ) надоместоци за одлучување по барање на согласност за именување на директори на 
учесниците на пазарот на хартии од вредност;”. 

Член 18 

Во членот 232-а став (1) по бројот „242“ се додаваат броевите „242-а, 242-б“. 
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Член 19 

Во членот 233 став (1) точка 18 точката на крајот од реченицата се заменува со 
сврзникот „и“ и се додава нова точка 19, која гласи:  
„19) не ги извршува обврските кои произлегуваат од членот 80-a од овој закон.“ 

Член 20 

Во членот 242 став (1) точката 5 се менува и гласи:  
„не ги достави до Комисијата тековните извештаи и/или не ги објави ценовно 
чувствителните информации во согласност со членот 158 од овој закон;“. 

Член 21 

По членот 242 се додаваат два нови члена 242-а и 242-б, кои гласат: 

„Член 242-а 

(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
за прекршок на акционерското друштво од членот 184-а од овој закон, ако:  
1) назначи овластен ревизор спротивно на условите од членот 184-а ставови (1) и (2) од 
овој закон и  
2) не ја обезбеди потребната документација од членот 184-а став (3) од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
и на одговорното лице во акционерското друштво за прекршокот од ставот (1) на овој 
член. 

Член 242-б 

Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на овластениот ревизор од членот 184-а од овој закон, ако не даде мислење 
за зделката со заинтересирана страна во пропишана содржина и форма согласно со 
овој закон.“ 

Член 22 

Издавачите на хартии од вредност кои со состојба на 31 декември 2012 година, 31 
декември 2013 година, 31 декември 2014 година, 31 декември 2015 година и 31 
декември 2016 година ќе ги исполнат условите за задолжителна котација утврдени со 
правилата за котација на берзата, се должни најдоцна до 30 април наредната година 
да поднесат барање до берзата за котирање на своите хартии од вредност на 
платформата задолжителна котација. 

Доколку хартиите од вредност кои котираат на берза согласно со членот 80 од овој 
закон се исклучат од котација на берзата во периодот од ставот (1) на овој член, се 
пренесуваат на платформата задолжителна котација на берзата, доколку ги 
исполнуваат условите од членот 80-а од овој закон. 
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Член 23 

Постојните членови на Комисијата за хартии од вредност продолжуваат да ја вршат 
функцијата на членови на Комисијата за хартии од вредност до именување на новите 
членови на Комисијата за хартии од вредност согласно со овој закон. 

Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на овој закон до Собранието на Република Македонија ќе достави предлог за 
именување на членови на Комисијата за хартии од вредност согласно со овој закон. 

Член 24 

На акционерските друштва чии хартии од вредност се котираат на берза се 
применуваат одредбите од Законот за преземање на акционерските друштва 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 4/2002, 37/2002, 36/2007, 67/10 и 
35/11) во период од девет месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 25 

Одредбите од членот 1 со кој се дополнува членот 2 точка 2 за делот за задолжителна 
котација, членот 5 со кој се дополнува нов член 80-а и членот 22 од овој закон, 
престануваат да важат на 30 април 2018 година. 

Член 26 

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

Член 27 

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

 


