
Врз основа на член 7 став 2 и член 190 став 1 од Законот за хартии од 

вредност (Службен весник на Република Македонија, бр.95/05, бр.25/2007, 

бр.7/2008, бр.57/2010, бр.135/2011, бр.13/2013, бр.188/2013, 43/2014, 15/2015, 

154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на 

Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 30.07.2019 година 

донесе  

 

П Р А В И Л Н И К  
за изменување и дополнување на  

Правилникот 
за формата и содржината на актот за издавање на хартии од вредност по 

видови на хартии од вредност 
 

Член 1 

 Во Правилникот за формата и содржината на актот за издавање на хартии 

од вредност по видови на хартии од вредност (Службен весник на РМ број 

122/2006 и 81/2014) (во понатамошниот текст: Правилник), во делот I. АКТ ЗА 

ИЗДАВАЊЕ НА СОПСТВЕНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ-Содржина на актот за 

издавање на сопственички хартии од вредност во Член 5, став (1) точка 19, по 

зборовите  “и единствен матичен број на граѓанинот“ се додаваат зборовите 

“број на лична карта и датум на издавање и датум на важност на лична карта, како 

и орган кој ја издал“, а зборовите “и број на пасош“ се заменуваат со зборовите “ и 

број на патна исправа за странско  лице, и датум на издавање и датум на важност 

на патната исправа, како и огран која ја издал“. 

 

Член 2 

Во Правилникот, во делот II. АКТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ 
ОД ВРЕДНОСТ-Содржина на актот за издавање на должнички хартии од вредност 
во Член 6, став (1) точка 23, по зборовите “и единствен матичен број на 
граѓанинот“ се додаваат зборовите “број на лична карта и датум на издавање и 
датум на важност на лична карта, како и орган кој ја издал“, а зборовите “и број на 
пасош“ се заменуваат со зборовите “и број на патна исправа за странско  лице, и 
датум на издавање и датум на важност на патната исправа, како и огран која ја 
издал“. 

 

Член 3 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и 
содржината на актот за издавање на хартии од вредност по видови на хартии од 
вредност. 
 



 

Член 4 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Северна Македонија„. 
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