
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

                          

                                        Предлог на закон за изменување на Законот за финансиски друштва

                        

Скопје, ___.___. 2013 година



ВОВЕД

I.Оцена на состојбите во областа на финансиските  друштва  и причини за 

донесување на законот 

Измените на Законот за финансиски друштва  се резултат на потребата од 

усогласување на постапката за порамнување со новиот Закон за прекршоците.

II. Цели, начела и основни решенија на предлогот на закон

Со предложените законски решенија се врши усогласување  на постапката 

за порамнување со новиот Закон за  прекршоците.  

Предлогот на  закон за изменување на Законот за  финансиски друштва се 

заснова на истите начела врз кои се заснова и постојниот закон. 

III.Оцена на финансиските последици од предлогот на закон врз Буџетот и другите 

јавни финансиски средства 

За спроведување на законот што се предлага,  не се потребни  финансиски 

средства од Буџетот на Република Македонија. 

IV.Процена на финансиските средства потребни за спроведување на законот и 

начинот на нивното обезбедување, како и податоци за тоа дали спроведувањето на 

законот повлекува материјални обврски за одделни субјекти

Предлогот на Закон за изменување на Законот за финансиски друштва нема 

да предизвика финансиски импликации врз Буџетот на Република Македонија. 

V. Усогласеност на предлогот на закон со правото на Европската Унија

/

VI. Потреба од донесување на подзаконски акти врз основа на овој закон



П Р Е Д Л О Г НА ЗАКОН 

за изменување на Законот за финансиски друштва

      

Член 1

Во Законот за финансиски друштва („Службен весник на Република Македонија" 

бр. 158/2010 и  53/2011)  насловот пред членот 29 и членот 29 се менуваат и гласат:

„Постапка за порамнување

Член 29

Пред  поднесување  на  барање  за  поведување  на  прекршочна  постапка  пред 

надлежен  суд,  на  сторителот  на  прекршокот  ќе  му  се  предложи  постапка  за 

порамнување согласно со Законот за прекршоците.“.

            Член 2

Постапките на порамнување започнати до денот на отпочнувањето на примената 

на овој закон, ќе завршат согласно одредбите на Законот за финансиски друштва 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010 и 53/11) во рок од шест 

месеци од денот на отпочнувањето на примената на овој закон.

Член 3

Овој закон влегува  во  сила  осмиот  ден  од  денот  на  објавувањето  во  „Службен 

весник  на  Република  Македонија“,  а  ќе  отпочне  да  се  применува  со  денот  на 

отпочнување  на  примената  на  Законот  за  прекршоците  („Службен  весник  на 

Република Македонија“ бр.___/13).



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

I. Објаснување на содржината на одредбите на предлогот на законот 

 

 Со изменување  на Законот за  финансиски друштва се врши усогласување 

со Законот за прекршоците. 

Со членот 1 од Законот се врши усогласување на постапката за порамнување 

со новиот Закон за  прекршоците.  

Во членот 2 се уредува водењето на постапките за порамнување започнати 

до денот на отпочнување со примена на овој закон и рокот за нивно завршување.

Во членот 3 се предвидува одложена примена на овој закон кој ќе отпочне 

да  се  применува  со  денот  на  отпочнувањето  на  примената  на  Законот  за 

прекршоците.

               II. Меѓусебна поврзаност на решенијата содржани во предложените одредби

Одредбите кои се предлагаат во Предлог-законот се во меѓусебна поврзаност 

со одредбите од основниот закон.

 III. Последици што ќе произлезат од предложените решенија

Со  измените  на  законот  ќе  се  изврши  усогласување  со  Законот  за 

прекршоците.



ИЗВОД ОДРЕДБИ

од Законот за финансиски друштва што се изменуваат

Порамнување и платен налог

Член 29

(1)  Пред поднесувањето на барање за поведување на прекршочна постапка пред 

надлежен  суд,  Министерството  за  финансии  е  должно  на  сторителот  на 

прекршокот од членот 28 на овој закон, да му предложи постапка за порамнување 

согласно Законот за прекршоците.

(2) Постапката за порамнување е задолжителна.

(3) Доколку овластеното лице констатира прекршок, е должен да состави записник 

во кој ќе ги забележи сите битни елементи на дејствието од кое записник во кој ќе 

ги  забележи  сите  битни  елементи  на  дејствието  од  кое  произлегува  правното 

обележје на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, 

описот  на  дејствието  и  лицата  затекнати  на  самото  место,  и  да  го  понуди  на 

сторителот на прекршокот/одговорното лице во правното лице или лице кое има 

писмено  овластување  дека  има  право  да  го  потпише  записникот,  истиот  да  го 

потпише во знак на согласност.

(4)  Во  случај  кога  сторителот  на  прекршокот  се  согласува  со  констатираниот 

прекршокот и го потпише записникот, овластеното лице е должно на сторителот 

на прекршокот да му издаде платен налог и тоа дополнително го прибележи во 

записникот од ставот (3) на овој член.

(5)  Во  постапката  која  ќе  заврши  со  издавање  на  платен  налог  не  се  плаќаат 

трошоци на постапката.

(6) По истекот на рокот од осум дена предвиден за плаќање на платниот налог, во 

случај да не е платен налогот, овластеното лице поднесува барање за поведување 

на прекршочна постапка.

(7) За поведените постапки за порамнување и исходот од нив, овластеното лице е 

должно да води посебна евиденција.


