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dhënave të përcaktuar me ligjet me të cilat janë vendosur 
ato, nëse para vendosjes ose ndryshimeve dhe plotësimeve 
të përmbajtjes së përmbledhjes nuk kërkon mendim me 
shkrim nga Enti (neni 24-b paragrafi 1).  

Gjobë në shumë prej 250 deri 500 euro në kundërvlerë 
do t’i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik për 
kundërvajtjen nga paragrafi 1 të këtij neni.”.  

 
Neni 10 

Neni 58-b ndryshohet si vijon: 
“(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 54, 54-a, 

54-b, 54-v, 54-g, 54-d, 55, 56, 57 dh 58 të këtij ligji, 
personi i autorizuar nga Enti Shtetëror i Statistikës është i 
obliguar që kryerësit të kundërvajtjes t’i lëshojë 
urdhërpagesë kundërvajtëse, në pajtim me Ligjin për 
kundërvajtje.  

(2) Nëse kryerësi e pranon urdhërpagesën 
kundërvajtëse, të njëjtën duhet ta nënshkruajë.  Pranimi i 
urdhërpagesës kundërvajtëse nga kryerësi  shënohet në 
procesverbal.  

(3) Në procesverbalin nga paragrafi (2) të këtij neni 
përcaktohet mënyra në të cilën do të mënjanohen pasojat e 
dëmshme të kundërvajtjes, si dhe mënyra e tejkalimit të 
pasojave nga kundërvajtja e kryer.  

(4) Në rast kur kryerësi i kundërvajtjes paraqitet 
personi juridik, procesverbalin dhe urdhërpagesën 
kundërvajtëse i nënshkruan personi përgjegjës në personin 
juridik ose personi i autorizuar prej tij.  

(5) Personi i autorizuar nga Enti Shtetëror i Statistikës 
është i obliguar të mbajë evidence për urdhërpagesat 
kundërvajtëse të lëshuara dhe për rezultatin e procedurave 
të ngritura.  

(6) Drejtori i Entit Shtetëror të Statistikës e përcakton 
formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse.”.  

 
Neni 11 

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të 
miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi 
të këtij ligji.  

 
Neni 12 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut". 

__________ 
578. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 
на Република Северна Македонија, претседателот на 
Република Северна Македонија и претседателот на Со-
бранието на Република Северна Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРЕЗЕМАЊЕ  НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА  
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за преземање на акционерските друш-
тва, 

што Собранието на Република Северна Македонија 
го донесе на седницата одржана на 4 февруари 2020 го-
дина. 

  
Бр. 08-1097/1  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. 

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

НОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ 
ДРУШТВА 

 
Член 1 

Во Законот за преземање на акционерските друш-
тва („Службен весник на Република Северна Македо-
нија“ број 69/13, 188/13, 166/14, 154/15, 23/16 и 248/18) 
вo член 2 ставови (3) и (4), член 3 став (1) точка 9, член 
7 став (1), член 15 став (1) точка 1), член 34 став (4), 
член 47 став (2), член 51 став (2), член 58 став (2), член 
63 став (5) и член 64 став (4) зборовите: „Република 
Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република 
Северна Македонија“.  

 
Член 2 

Членот 67 се менува и гласи: 
„За прекршоците утврдени во овој закон прекршоч-

на постапка води и прекршочна санкција изрекува  
надлежен суд.“. 

 
Член 3 

Членот 68 се менува и гласи:  
„(1) Пред поведување на прекршочната постапка за 

прекршоците утврдени со  овој закон, овластеното 
службено лице во Комисијата на сторителот на прекр-
шокот му издава предлог за порамнување со издавање 
на прекршочен платен налог, согласно со Законот за 
прекршоците.  

(2) Овластеното службено лице е должно да води 
евиденција за издадените прекршочни платни налози 
од ставот (1) на овој член и за исходот на покренатите 
постапки. 

(3) Личните податоци од ставот (2) на овој член се 
чуваат пет години од денот на внесување во евиденци-
јата. 

(4) Формата и содржината на прекршочниот платен 
налог од ставот (1) на овој член  ja пропишува Комиси-
јата.“. 

 
Член 4 

Во членот 69 во ставот (1) воведната реченица се 
менува и гласи: „Глоба во износ од 500 до 1.000 евра 
во денарска противвредност ќе му се изрече на микро 
трговец-преземач, од 1.000 до 2.000 евра во денарска 
противвредност на мал трговец-преземач, од 2.000 до 
3.000 евра во денарска противвредност на среден трго-
вец-преземач и од 3.000 до 5.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на голем тр-
говец – преземач, ако:”. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
„Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ста-
вот (1) на овој член и на одговорното лице во правното 
лице-преземач.“. 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Глоба до трикратен износ од износот утврден 

во ставот (2) на овој член ќе му се изрече за прекршок 
на одговорното лице во правното лице - преземач, ако 
прекршокот од ставот (2) на овој член го сторило од 
користољубие или со истиот предизвикало поголема 
имотна штета.“. 

Ставот (3) кој станува став (4) се менува и гласи: 
„(4) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече на физичко лице - пре-
земач за прекршоците од ставот (1) на овој член.“.  
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По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
„(5) Глоба до трикратен износ од износот утврден 

во ставот (4) на овој член ќе му се изрече за прекршок 
на физичкото лице - преземач, ако прекршокот од ста-
вот (1) на овој член го сторило од користољубие или со 
истиот предизвикало поголема имотна штета.“. 

 
Член 5 

Во членот 70 став (1) воведната реченица се менува 
и гласи: „Глоба во износ од 400 до 800 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече на микро трговец-
преземач, од 800 до 1.500 евра во денарска противвред-
ност на мал трговец - преземач, од 1.500 до 2.500 евра 
во денарска противвредност на среден трговец - презе-
мач и од 2.500 до 4.000 евра во денарска противвред-
ност ќе му се изрече за прекршок на голем трговец - 
преземач, ако:”. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
„Глоба во износ од 100 до 400 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ста-
вот (1) на овој член и на одговорното лице во правното 
лице-преземач.“. 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Глоба до двократен износ од износот утврден 

во ставот (2) на овој член ќе му се изрече за прекршок 
на одговорното лице во правното лице - преземач, ако 
прекршокот од ставот (1) на овој член го сторило од 
користољубие или со истиот предизвикало поголема 
имотна штета.“. 

Ставот (3) кој станува став (4) се менува и гласи: 
„(4) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече на физичко лице - пре-
земач за прекршоците од ставот (1) на овој член.“.  

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи: 
„(5) Глоба до двократен износ од износот утврден 

во ставот (4) на овој член ќе му се изрече за прекршок 
на физичкото лице - преземач, ако прекршокот од ста-
вот (1) на овој член го сторило од користољубие или со 
истиот предизвикало поголема имотна штета.“. 

 
Член 6 

Во членот 71 став (1) воведната реченица се менува 
и гласи: „Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече на микро трговец - 
целно друштво, од 1.000 до 2.000 евра во денарска про-
тиввредност на мал трговец - целно друштво, од 2.000 
до 3.000 евра во денарска противвредност на среден тр-
говец - целно друштво и од 3.000 до 5.000 евра во де-
нарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
голем трговец - целно друштво, ако:”. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
„Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ста-
вот (1) на овој член и на одговорното лице во правното 
лице-целно друштво.“. 

 
Член 7 

Во членот 72 став (1) воведната реченица се менува 
и гласи: „Глоба во износ од 400 до 800 евра во денар-
ска противвредност ќе му се изрече на микро трговец - 
целно друштво, од 800 до 1.500 евра во денарска про-
тиввредност на мал трговец - целно друштво, од 1.500 
до 2.500 евра во денарска противвредност на среден тр-
говец - целно и од 2.500 до 4.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на голем тр-
говец - целно друштво, ако:”. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
„Глоба во износ од 100 до 400 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ста-
вот (1) на овој член и на одговорното лице во правното 
лице-целно друштво.“ 

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

„(3) Глоба до двократен износ од износот утврден 
во ставот (2) на овој член ќе му се изрече за прекршок 
на одговорното лице во правното лице - целно друш-
тво, ако прекршокот од ставот (1) на овој член го сто-
рило од користољубие или со истиот предизвикало по-
голема имотна штета.“. 

 
Член 8 

Во член 73 став (1) зборовите: „5.000 евра“ се заме-
нуваат со зборовите: „3.000 до 5.000 евра“.  

Во став (2) зборовите: „4.000 евра“ се заменуваат со 
зборовите: „2.000 до 4.000 евра“.  

Во став (3) зборовите: „5.000 евра“ се заменуваат со 
зборовите: „3.000 до 5.000 евра“.  

Во став (4) зборовите: „30% од одмерената глоба за 
правното лице“ се заменуваат со зборовите: „од 400 до 
500 евра во денарска противвредност“. 

 
Член 9 

Членот 73-a се менува и гласи: 
„(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече на микро трговец - 
полномошник, од 1.000 до 2.000 евра во денарска про-
тиввредност на мал трговец - полномошник, од 2.000 
до 3.000 евра во денарска противвредност на среден тр-
говец - полномошник и од 3.000 до 5.000 евра во де-
нарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
голем трговец - полномошник, ако не ја извести Коми-
сијата согласно со членот 5 став (9) од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ста-
вот (1) на овој член и на одговорното лице во правното 
лице-полномошник. 

(3) Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече и на физичко лице- 
полномошник за прекршоците од ставот (1) на овој 
член.“. 

 
Член 10 

Во член 74 ставот (1) се менува и гласи:  
„Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на микро 
трговец - преземач, од 1.000 до 2.000 евра во денарска 
противвредност на мал трговец - преземач, од 2.000 до 
3.000 евра во денарска противвредност на среден трго-
вец - преземач и од 3.000 до 5.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на голем 
трговец-преземач, ако не ја известува Комисијата во 
врска со стекнувањето со хартии од вредност согласно 
со членот 62 од овој закон.“. 

Во став (2) зборовите: „500 до 750 евра“ се замену-
ваат со зборовите: „100 до 250 евра“. 

 
Член 11 

Во член 74-а зборовите: „односно трговец поеди-
нец“ се бришат. 

 
Член 12 

Започнатите прекршочни постапки до денот на вле-
гувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно со 
Законот за преземање на акционерски друштва („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 69/13, 
188/13, 166/14, 154/15, 23/16 и 248/18).  

 
Член 13 

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


