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Neni 11
Në nenin 39 në paragrafin (5) fjala "kalendarike"
shlyhet.
Neni 12
Në nenin 52 në paragrafin (4) fjala "kalendarike"
shlyhet.
Pas nenit (4) shtohet paragraf i ri (5) si vijon:
"(5) Komisioni i përcakton formën dhe përmbajtjen e
kërkesës nga paragrafi (3) të këtij neni."
Neni 13
Në nenin 54 para paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (1)
si vijon:
"(1) Shoqëria për menaxhim parashtron kërkesë te
Komisioni për miratimin e prospektit të fondit investues
dhe për çdo ndryshim dhe plotësim të prospektit."
Në nenin (1) i cili bëhet paragraf (2) fjala "kalendarike"
shlyhet.
Paragrafët (2), (3), (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë (3),
(4), (5), (6) dhe (7).
Pas paragrafit (7) i cili bëhet paragrafi (8) shtohet
paragraf i ri (9) si vijon:
"(9) Komisioni i përcakton formën dhe përmbajtjen e
kërkesës nga paragrafi (1) të këtij neni."
Neni 14
Në nenin 60 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3)
si vijon:
"(3) Dokumenti nga paragrafi (2) alineja 2 të këtij neni
sigurohet nga evidenca e Komisionit."
Paragrafët (3), (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë (4), (5),
(6) dhe (7).
Neni 15
Në nenin 70 pas paragrafit (4) shtohen tre paragrafë të
rinj (5), (6) dhe (7) si vijon:
"(5) Të dhënat nga paragrafi (3) alineja 2 të këtij neni
sigurohen nga evidenca e Komisionit.
(6) Personi i autorizuar zyrtar i Komisionit që e
udhëheq procedurën për lëshimin e lejes për themelimin e
fondit të mbyllur, është i obliguar që dokumentet nga
paragrafi (4) alinetë 4 dhe 5 të këtij neni të cilat kanë të
bëjnë me ekstraktet nga regjistri i tregtarëve për bankën
depozitare dhe për shoqërinë për menaxhim, me detyrë
zyrtare t'i kërkojë nga organi kompetent publik në afat prej
tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.
(7) Personi i autorizuar zyrtar nga organi kompetent
publik nga i cili janë kërkuar dokumentet nga paragrafi (4)
alinetë 4 dhe 5 të këtij neni është i obliguar që dokumentet
t'i dorëzojë te Komisioni në afat prej tri ditësh nga dita e
pranimit të kërkesës nga paragrafi (6) i këtij neni."
Paragrafi (5) bëhet paragraf (8).
Neni 16
Në nenin 71 në paragrafin (2) fjala "kalendarike"
shlyhet.
Neni 17
Pas nenit 144 shtohet nen i ri 144-a si vijon:
"Neni 144-a
(1) Gjoba në shumë prej 25 deri në 50 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
personit të autorizuar zyrtar në Komision, nëse nuk miraton
vendim në afatin nga neni 10 paragrafi (1), neni 12
paragrafi (1), neni 15 paragrafi (1), neni 17, paragrafët (4)
dhe (5), neni 19, paragrafët (1) dhe (2), neni 39 paragrafi
(5), neni 52, paragrafi (4), neni 54 paragrafi (2), neni 60
paragrafi (6) dhe neni 71 paragrafi (2) të këtij ligji.
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(2) Gjoba në shumë prej 25 deri në 50 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
personit të autorizuar zyrtar në Komision, nëse në afatin e
përcaktuar nga neni 14 paragrafi (3), neni 18 paragrafi (6)
dhe neni 70 paragrafi (6) nga ky ligj nuk i kërkon të
dhënat, dëshmitë dhe dokumentet e nevojshme.
(3) Gjoba në shumë prej 25 deri në 50 euro në
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje
personit të autorizuar zyrtar në organin kompetent publik,
nëse në afatin e përcaktuar nga neni 14 paragrafi (4), neni
18 paragrafi (7) dhe neni 70 paragrafi (7) të këtij ligji nuk i
siguron të dhënat, dëshmitë dhe dokumentet e kërkuara.
(4) Për kundërvajtje nga paragrafët (1), (2) dhe (3) të
këtij neni procedura për kundërvajtje mban dhe sanksion
për kundërvajtje shqipton gjykata kompetente."
Neni 18
Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të
miratohen ne afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes ne fuqi të
këtij ligji.
Neni 19
Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit
të këtij ligji do të përfundojnë sipas ligjit me të cilin kanë
filluar.
Neni 20
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në
("Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" e do të
fillojë të zbatohet me ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit
për procedurë të përgjithshme administrative në pajtim me
nenin 141 të Ligjit për procedure të përgjithshme
administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 124/15).
__________
650.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
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 донесе на седницата одржана на 8 февруари 2016 година.
Бр. 08-841/1
8 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ
ДРУШТВА
Член 1
Во Законот за преземање на акционерските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број
69/13, 188/13, 166/14 и 154/15), во членот 31 став (2) по
зборот „преземање“ се додаваат зборовите: „по доставено барање од преземачот и“.
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Ставот (6) се менува и гласи:
„Комисијата ги пропишува формата и содржината
на барањето од ставот (2) на овој член и документацијата што се поднесува кон барањето.“
Член 2
Подзаконскиoт акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ брoј 124/15).
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MARRJEN E SHOQËRIVE AKSIONARE
Neni 1
Në Ligjin për marrjen e shoqërive aksionare (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 69/13,
188/13, 166/14 dhe 154/15) në nenin 31 në paragrafin (2)
pas fjalës “marrje" shtohen fjalët: “pas kërkesës së
parashtruar nga marrësi dhe”.
Paragrafi (6) ndryshohet si vijon:
"Komisioni i përcakton formën dhe përmbajtjen e
kërkesës nga paragrafi (2) të këtij neni dhe
dokumentacionin që parashtrohet me kërkesë.”
Neni 2
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazeta Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, kurse do të
fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për
procedurë të përgjithshme administrative në pajtim me
nenin 141 të Ligjit për procedurën e përgjithshme
administrative (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 124/15).
__________
651.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО
РАБОТЕЊЕ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
девизното работење,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 февруари 2016 година.
Бр. 08-842/1
8 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО
РАБОТЕЊЕ
Член 1
Во Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ број 34/2001, 49/2001,
103/2001, 54/2002, 51/2003, 81/2008, 24/11, 135/11,
188/13, 97/15 и 154/15), во членот 13 став 7 се брише.
Ставот 8 кој станува став 7 се менува и гласи:
„Формата и содржината на образецот на барањето
од ставот 6 на овој член ги пропишува Комисијата за
хартии од вредност.“
Ставовите 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 и 25 се бришат.
Член 2
Во членот 15 став 5 се брише.
Ставот 6 кој станува став 5 се менува и гласи:
„Формата и содржината на образецот на барањето
од ставот 4 на овој член ги пропишува Комисијата за
хартии од вредност.“
Ставовите 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22 и 23 се бришат.
Член 3
Започнатите постапки до денот на започнувањето
на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.
Член 4
Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се
донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во
сила на овој закон.
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIM TË LIGJIT PËR PUNË DEVIZORE
Neni 1
Në Ligjin për punë devizore ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 34/2001, 49/2001,
103/2001, 54/2002, 51/2003, 81/2008, 24/11, 135/11,
188/13, 97/15 dhe 154/15), në nenin 13 paragrafi 7 shlyhet.
Paragrafi 8 i cili bëhet paragrafi 7 ndryshohet si vijon:
"Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës nga
paragrafi 6 të këtij neni i përcakton Komisioni i letrave me
vlerë."
Paragrafët 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 dhe 25 shlyhen.
Neni 2
Në nenin 15 paragrafi 5 shlyhet.
Paragrafi 6 i cili bëhet paragraf 5 ndryshohet si vijon:
"Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës nga
paragrafi 4 të këtij neni i përcakton Komisioni i letrave me
vlerë."
Paragrafët 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22 dhe 23 shlyhen.

