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Neni 122-b 
Para ngritjes së procedures për kundervajtje, gjykata do 

t’i propozoje kryeresit procedure për barazim, në pajtim me 
Ligjin për kundervajtje.” 

 
Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
“Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”. 

__________ 
1196. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У  К  А  З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА  

АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување 
на Законот за преземање на акционерските друштва, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 12 мај 2010 година. 

 
      Бр. 07–2112/1                                Претседател 
 12 мај 2010 година                 на Република Македонија, 

   Скопје                                     Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА 

 
Член 1 

Во Законот за преземање на акционерските друш-
тва  ("Службен весник на Република Македонија" брoj 
4/2002, 37/2002 и 36/2007), пред членот 67 се додава 
нов наслов “Давање на невистинити информации и да-
вање недопуштена конкурентска понуда“, а во членот 
67 став (1) пред зборот “Тој“ се додава бројот "(1)". 

По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), 
кои гласат: 

“(2) Ако делото од овој член го стори правно лице 
ќе се казни со парична казна. 

(3) Судот ќе му изрече на сторителот од ставот (1) 
на овој член и забрана за вршење на професија, дејност 
или должност под услови определени со членот 38-б од 
Кривичниот законик.“ 

  
Член 2 

 Пред  членот 68 се додава нов наслов “Предиз-
викување на штета при откуп на акционерско друш-
тво“, а во членот 68 став (1) пред зборот “Тој“ се дода-
ва бројот “(1)“. 

По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), 
кои гласат: 

“(2) Ако делото од овој член го изврши правно лице 
ќе се казни со парична казна. 

(3) Судот ќе му изрече на сторителот од ставот (1) 
на овој член и забрана за вршење на професија, дејност 
или должност под услови определени со членот 38-б од 
Кривичниот законик.“ 

 
Член 3 

По членот 68 се додава нова Глава XIV-a која гла-
си: “XIV-a Прекршочни одредби“. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT  

PËR MARRJE TË SHOQËRIVE AKSIONARE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për marrje të shoqërive aksionare (“Gazeta 

zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 4/2002, 37/2002 
dhe 36/2007), para nenit 67 shtohet titull i ri “Dhënia e 
informatave të pavërteta dhe dhënia e ofertës së palejuar 
konkurruese”, ndërsa në nenin 67 paragrafi (1) para fjalës 
“Ai” shtohet numri "(1)". 

Pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe 
(3), si vijojnë: 

“(2) Nëse veprën nga ky nen e kryen personi juridik, do 
të dënohet me dënim me para. 

(3) Gjykata do t’i shqiptojë kryerësit nga paragrafi (1) i 
këtij neni edhe ndalim për kryerjen e profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës në kushte të përcaktuara me nenin 
38-b të Kodit penal.” 

  
Neni 2 

Para nenit 68 shtohet titulli i ri “Shkaktimi i dëmit gjatë 
blerjes së shoqërisë aksionare”, ndërsa në nenin 68 
paragrafi (1) para fjalës “Ai” shtohet numri "(1)". 

Pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe 
(3), si vijojnë: 

“(2) Nëse veprën nga ky nen e kryen personi juridik, do 
të dënohet me dënim me para. 

(3) Gjykata do t’i shqiptojë kryerësit nga paragrafi (1) i 
këtij neni edhe ndalim për kryerjen e profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës në kushte të përcaktuara me nenin 
38-b të Kodit penal.” 

 
Neni 3 

Pas nenit 68 shtohet Kreu i ri XIV-a si vijon: “XIV-a 
Dispozita për kundërvajtje”. 

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 
1197. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У  К  А  З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

инвестициски фондови, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 12 мај 2010 година. 
      

    Бр. 07 – 2113/1                                Претседател 
12 мај 2010 година                 на Република Македонија, 

  Скопје                                      Ѓорге Иванов, с.р 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНВЕСТИЦИСКИ  

ФОНДОВИ 
 

Член 1 
Во Законот за инвестициски фондови („Службен 

весник на Република Македонија“ број 12/2009), во 
членот 13 ставот (2) се менува и гласи: 

“Акционер со квалификувано учество во друштво 
за управување не може да стане лице или  правно лице 
контролирано од лице:  

1) на кое му е изречена прекршочна санкција забра-
на за вршење професија, дејност или должност, додека 
трае забраната; 

2) против  кое е поведена стечајна постапка; 
3) на кое му е изречена споредна казна: 
- забрана за добивање дозвола за работење на друш-

тво за управување со инвестициски фондови, 
- одземање на дозвола за работење на друштво за 

управување со инвестициски фондови, 
- привремена или трајна забрана за вршење на рабо-

ти на управување со инвестициски фондови и 
- забрана за основање на нови правни лица; 
4) кое не поседува добра репутација со што може да 

биде загрозено сигурното и стабилното работење на 
друштвото за управување и  

5) кое не ги почитува одредбите од овој закон и 
прописите донесени врз основа на овој закон и/или не 
ги спроведувало или не ги спроведува и/или постапува-
ло или постапува спротивно на мерките изречени од 
Комисијата, со што биле или се загрозени сигурноста и 
стабилноста на пазарот на хартии од вредност.“ 

 
Член 2 

Во членот 14 став (2) точката 1 се менува и гласи: 
„1) доказ во врска со членот 13 став (2) точки 1, 2 и 

3 од овој закон;“.   
 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на  Република Маке-
донија“. 

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR FONDE 

INVESTUESE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për fonde investuese ("Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër 12/2009), në nenin 13 
paragrafi (2) ndryshohet si vijon:  

“Aksionar me pjesëmarrje të kualifikuar në shoqëri për 
menaxhim, nuk mund të bëhet personi ose personi juridik i 
kontrolluar nga personi:   

1) të cilit i është shqiptuar sanksioni, ndalim për 
kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, derisa 
zgjat ndalimi;     

2) kundër të cilit është ngritur procedurë e falimentimit; 
3) të cilit i është shqiptuar dënim dytësor:  
- ndalim për marrjen e lejes për punën e shoqërisë për 

menaxhim me fondet investuese,  
- heqje e lejes për punën e shoqërisë për menaxhim me 

fondet investuese,  
- ndalim i përkohshëm ose i përhershëm për kryerjen e 

punëve për menaxhim me fondet investuese dhe 
- ndalim për themelimin e personave të rinj juridikë; 
4) i cili nuk posedon reputacion të mirë me çfarë mund 

të rrezikohet puna e sigurt dhe stabile e shoqërisë për 
menaxhim dhe   

5) i cili nuk i respekton dispozitat e këtij ligji dhe 
rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji dhe/ose nuk i ka 
zbatuar ose nuk i zbaton dhe/ose ka vepruar ose vepron në 
kundërshtim me masat e shqiptuara nga Komisioni, me 
çfarë kanë qenë të rrezikuara ose janë rrezikuar siguria dhe 
stabiliteti i tregut për letra me vlerë.”   

 
Neni 2 

Në nenin 14 paragrafi (2) pika 1 ndryshohet si vijon: 
“1) dëshmi në lidhje me nenin 13 paragrafi (2) pikat 1, 2 
dhe 3 të këtij ligji;". 

 
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

__________ 
1198. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У  К  А  З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за супервизија на осигурување,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 12 мај 2010 година. 
     

    Бр. 07 – 2114/1                              Претседател 
12 мај 2010 година                  на Република Македонија, 

  Скопје                                Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
На Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Законот за супервизија на осигурување („Служ-
бен весник на Република Македонија“ брoj 27/2002, 
84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/2005, 79/2007, 8/2008, 
88/2008 и 56/2009), во членот 14 став (1) по точката 2 
се додава нова точка 3, која гласи: 

„3) да не му е изречена споредна казна: 
- забрана за добивање дозвола за вршење работи на 

осигурување, застапување во осигурувањето или оси-
гурително брокерски работи, 

- забрана за основање на нови правни лица, 
- одземање на дозвола за вршење на работи на оси-

гурување, застапување во осигурувањето или осигури-
телно брокерски работи и 

- привремена или  трајна забрана за вршење на  деј-
ност од областа на осигурувањето;“. 

Точките 3 и 4 стануваат точки 4 и 5. 
Во точката 5 која станува точка 6 точката на крајот 

од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава 
нова точка 7, која гласи: 

„7) да не работи спротивно на одредбите од Законот 
за спречување на перење пари и други приноси од каз-
ниво дело и финансирање на тероризам.“ 


