
     
 
 
 

                
 Врз основа на член 40 од Статутот на Стопанска комора на 
Македонија и Одлуката за утврдување на здруженијата според дејности во 
рамките на Стопанска комора на Македонија бр. 07-256/5 од 28.01.2005 
година, како и Правилата на Здружението на Банкарство при Стопанска 
Комора на Mакедонија бр. 26-752/4 од 22.02.2005 година,  Групацијата за 
работење со хартии од вредност при Здружението на банкарство, на  
седницата одржана на 06.04.2012 година, донесе 
 
 

П Р А В И Л А 
за организацијата и начинот на работа 

на Групацијата за работење со хартии од вредност 
 
 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
 Со овие Правила се уредува организацијата и начинот на работењето 
на Групацијата за работење со хартии од вредност, (во натамошниот текст: 
Групацијата). 
 

Член 2 
 Групацијата според дејност, односно дејности од член 1 на овие 
Правила е стручен облик на организирање и работење во рамките на 
Здружението на банкарство при Стопанска комора на Македонија, преку кој 
членовите на Групацијата за работење со хартии од вредност самостојно 
одлучуваат и вршат работи и задачи од интерес на соодветната дејност, 
односно дејности. 
 

Член 3 
Во Групацијата членуваат овластени учесници на пазарот на хартии 

од вредност во Република Македонија - “Овластен учесник на пазарот на 
хартии од вредност“ е секое физичко или правно лице вклучено во 
работењето на пазарот на хартии од вредност, кое има добиено соодветна 
дозвола од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, 
вклучувајќи депозитари, берзи, банки, брокерски куќи, брокери и 
инвестициски советници. 

Членувањето во Групацијата и истапувањето од неа е слободно и на 
доброволна основа.  

Членството во Групацијата се стекнува со потпишување барање за 
членство - пристапница, која се доставува на пленарна седница на 
Групацијата. 

 Секој член на Групацијата доколку има интерес,  може да се поврзува 
и да учествува во работата и на други групации во рамките на Стопанска 
комора на Македонија. 
 
 

Член 5 
Членството во Комората престанува: 
- доколку правното лице - членот престане да постои; 
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- доколку правното лице - членот не ја плати членарината во 
соодветниот износ и рок утврден со одлука на Групацијата; 
- ако престане соработката, односно се изгуби контакт со членот повеќе 
од две години; 
- доколку членот доброволно се откаже од членството; 
- доколку Групацијата  го исклучи членот. 
 
 

II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Член 6 

Групацијата работи непосредно на остварувањето на целите и 
задачите на членувањето во Комората, а особено:  

 разгледува прашања во врска со унапредувањето на работењето и 
решавањето на тековните проблеми во дејноста;  

 иницира или утврдува мерки, планови и програми за развој на 
дејноста;  

 усвојува заклучоци и предлага мерки од интерес на дејноста, имајќи ги 
предвид и интересите на стопанството во целина;  

 ги согледува и утврдува заедничките интереси на членовите на 
Групацијата, како и евентуалните спротивности кои се појавуваат во 
однос на други дејности и дава предлози за нивно усогласување, 
односно надминување; 

 покренува иницијативи за донесување и разгледува предлози на 
закони и други прописи, дава мислења и предлози по прашања од 
интерес на членовите на Групацијата и дејноста во  целина;  

 иницира и остварува соработка по прашања од заеднички интерес, со 
членовите на Групацијата и други здруженија во рамките на Комората 
и меѓународна економска соработка, во согласност со програмските 
активности и општите акти на Групацијата;  

 врши други работи од интерес на членовите, во рамките на 
надлежностите на Комората; 

 работи на унапредување на бизнис климата во земјата, ги потикнува 
имплементацијата на европските правила и стандарди и 
перманентното функционално образование и иновација на знаењата 
на стручните кадри од земјата и 

 ја промовира Групацијата како препознатлива институција на бизнисот 
и неутрално место за консултирање на бизнисот за сите прашања и 
иницијативи од интерес на дејноста. 

 
 

III. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ЧЛЕНОВИТЕ 
 

Член 7 
Во остварувањето на активностите, целите и задачите во врска со 

членувањето во Групацијата, членовите на Групацијата непосредно преку 
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облиците на организирање и работење или посредно преку органите на 
Групацијата, имаат право и обврска, особено:   

 да управуваат со работите на Групацијата, да ги избираат органите на 
Групацијата и да вршат надзор над нивната работа;  

 да покренуваат иницијативи за донесување и да даваат мислења во 
врска со предлози на закони и други прописи и мерки од областа на 
стопанството, развојната и економската политика;  

 да користат потребна стручна и друга помош во врска со нивното 
работење;  

 меѓусебните спорови и случаите на повреди на добрите деловни 
обичаи во работењето, првенствено да ги решаваат пред органите на 
Групацијата;  

 во своето делување, во рамките на организационата структура и 
активностите кои се вршат во рамки на Групацијата, да се 
придржуваат кон одредбите на овие Правила, Кодексот, општите акти 
и одлуките на органите на Групацијата;  

 да учествуваат во обезбедувањето средства за остварување на 
задачите на Групацијата, согласно потребите утврдени со програмите 
и одлуките на органите на Групацијата.  

 

 
 

IV. УПРАВУВАЊЕ СО РАБОТЕЊЕТО НА ЗДРУЖЕНИЕТО 
 

Член 8 
Здружението работи на пленарни седници, на кои можат да 

учествуваат овластени претставници на членовите на Групацијата.  
Секој член на Групацијата самостојно го определува и овластува 

својот претставник во Групацијата. 
Претставниците на сите членки на Групацијата работат според 

насоките што се определени од страна на членките на Групацијата. 
Доколку некој од избраните претставници на членките на Групацијата  

не е во можност да присуствува на седниците  поради итни и неодложни 
работи, по исклучок може да овласти друго лице да го заменува.  

Овластувањето од став 4 на овој член се врши со писмено 
полномошно дадено од страна на избраниот член во органите на Комората. 
 

Член 9 
Групацијата на пленарна седница избира Претседател на Групацијата.  
Претседател се избира од овластените претставници на членките на 

Групацијата по претходна Пријава - Кандитатура и доставена Предлог 
програма за работа од страна на заинтересираните кандидати. 

Претседателот се избира со мнозинство гласови од присутните 
претставници на членките на Групацијата. 

Мандатот на Претседателот изнесува 2 години, со можност за еден 
реизбор. 

На предлог на Претседателот се избира Заменик на Претседателот.  
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Заменикот на Претседателот раководи со пленарните седници на 
Групацијата во отсуство на Претседателот. 

Мандатот на Заменикот на Претседателот изнесува 2 години, со 
можност за еден реизбор. 

 
 

Член 10 
 Претседателот на Групацијата се грижи за остварување на целите и 
задачите утврдени со овие Правила, ги поттикнува и насочува, и се грижи за 
остварување на активностите на членките на Групацијата и превзема други 
активности во насока на реализација на целите на членување во 
Групацијата. 

 
Член 11 

 Претседателот на Групацијата е и член на Управниот Одбор на 
Здружението на банкарство при Стопанска комора на Македонија. 
 

Член 12 
 Работите од својот делокруг на работење Групацијата ги врши во 
согласност со Правилата на Групацијата, Кодексот на Групацијата, 
Правилата на Здружението на банкарство, Статутот на Стопанска комора на 
Македонија, други одлуки, заклучоци, мислења и препораки, како и согласно 
со интересите на членките на Групацијата.   
 

Член 13 
 Пленарните седници на Групацијата можат полноважно да одлучуваат 
доколку е присутно мнозиство претставници од членките на Групацијата, 
додека одлуките се донесуваат со мнозиство на гласови од присутните 
претставници на членките на Групацијата. 
 

Член 14 
 Претседателот на Групацијата ги свикува и раководи седниците на 
Групацијата и ги извршува одлуките и заклучоците, се грижи за соработка со 
други здруженија, надлежни институции и врши други работи во врска со 
организирањето и раководењето со работата на Групацијата. 
  

Член 15 
 Во рамките на Групацијата може да се организираат и да дејствуваат , 
секции, одбори и други форми на организирање и работење, заради 
ефикасно остварување на специфичните интереси во одредена дејност, а 
врз основа на покренати иницијативи од страна на членовите на 
Групацијата. 
 Со Одлуката за организирање и дејствување, односно за начинот на 
обезбедување средства за работа на формите на организирање и работење 
од став 1 на овој член, се определува соодветната форма на организирање 
и работење. 
 
 

V. СОРАБОТКА СО ДРУГИ  ЗДРУЖЕНИЈА, 
РЕГИОНАЛНИ КОМОРИ И ДРУГИ ФОРМИ 

НА ОРГАНИЗИРАЊЕ И РАБОТЕЊЕ 
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Член 16 
 По прашања од заеднички интерес, Групацијата  соработува со други 
групации, здруженија, регионални комори и други форми на организирање и 
работење во рамките на Стопанска комора на Македонија. По прашањата од 
заеднички интерес може да се организираат заеднички седници. 
 Групацијата  може да остварува соработка со институции надлежни за 
прашања од интерес на членовите на Групацијата, во согласност со целите 
и задачите утврдени со Статутот и другите акти на Стопанска комора на 
Македонија. 
 Групацијата може да остварува соработка и контакти со други 
институции во земјата и во странство непосредно, согласно Статутот и 
другите акти на Стопанска комора на Македонија, и посредно, преку 
надлежните органи на Стопанска комора на Македонија. 
 
 
 

VI. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО 
 

Член 17 
 Висината на финансиските средства потребни за работа на 
Групацијата се утврдуваат со Финансискиот план на Стопанска комора на 
Македонија, врз основа на програма за работа верифицирана од 
Собранието на Стопанска комора на Македонија. 
 За извршување на одредени работи од делокругот на Групацијата кои 
не се финансираат од придонесите, односно за финансирање на посебни 
активности што не се утврдени со годишната програма за работа на  
Комората, членовите на Групацијата можат да обезбедуваат наменски 
средства, односно да донесат одлука за обезбедување средства за одделни 
специфични намени со кои располагаат самостојно. 
 Средствата за посебни намени на Групацијата и другите форми на 
организирање и работење се водат на посебна подсметка во Стопанска 
комора на Македонија. 
 Наредбодавач за користење на посебните средства е Претседателот 
на Групацијата. 

VII. ОПШТИ АКТИ НА КОМОРАТА 

Член 18 

Општи акти на Групацијата се: Правилата за организација и начинот 
на работа ,Кодексот на Групацијата ,  записници од седници , одлуки, 
заклучоци, препораки, ставови и мислења и други општи акти, што, во 
согласност со закон , кои се донесуваат на пленарни седници на Групацијата 

Член 19 

Предлог за донесување на Правилата на групацијата, односно за 
негови изменувања и дополнувања може да се направи на предлог на 
мнозиството од присутните членови на Групацијата на пленарна седница 

Член 20 
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Правилата на Групацијата,Кодексот на групацијата се објавуваат на 
веб-порталот на Комората-на посебен линк на Групацијата кој може да биде 
јавен или ограничен само за членовите на Групацијата. 

 

Другите општи акти на Групацијата се чуваат на веб портал на 
Групацијата ( достапна само за членките на групацијата) и се архивираат во 
Стопанската Комора на РМ . 

Член 21 

 

Во случаи на повреди на добрите деловни обичаи во работењето, 
како и за случаи на повреди со кои се нарушуваат принципите на пазарното 
стопанство, за случаи на неизвршување на обврските на членовите на 
Групацијата и за други повреди на одредбите на овие Правила,Кодексот на 
Групацијата и другите општи акти на Групацијата од страна на членовите на 
Комората, надлежен е Судот на Честа-како независен орган во Стопанската 
Комора на РМ, доколку со закон или друг пропис за одделна повреда не е 
утврдена надлежност на друг орган. 

Чпен 22 

За сторените повреди на добрите деповни обичаи и на одредбите од 
Правилата,Кодексот и на другите акти на Групацијата, Судот на честа може 
да изрече: 

- опомена ипи 

- јавна опомена, со објавување во медиумите. 
 

Член 23 
 Овие Правила влегуваат во сила со денот на донесувањето. 
 
 
 
Бр. 26- 947/4 
06.04.2012  год.      ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Скопје             Михајло Брова Зиков  
              

 


