
 
ПРЕДЛОГ 

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од вредност (‚‚Службен весник на 
Република Mакедонија‘‘ број 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 43/2014, 15/2015, 
154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и ‚‚Службен весник на Република Северна 
Македонија‘‘ бр. 31/2020 и 288/2021) и член 15 став 2 од Законот за девизното работење 
(‚‚Службен весник на Република Mакедонија‘‘ број 34/2001, 49/2001, 103/2001, 54/2002, 
32/2003, 51/2003, 81/2008, 24/2011, 135/2011, 188/2013, 97/2015, 153/2015 и 23/2016 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.110/2021), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Северна Македонија на својата седница одржана на 30.11.2022 
година го донесе следниот  

 
ПРЕДЛОГ-ПРАВИЛНИК 

за условите и начинот за давање одобрение за издавање и за регистрирање на 
странски хартии од вредност во Република Северна Македонија 

 

Член 1 

Со Правилникот за условите и начинот за давање одобрение за издавање, односно 

за регистрирање на странски хартии од вредност во Република Северна Македонија (во 

натамошниот текст: Правилник) се уредуваат  условите и начинот под кои може да се добие 

одобрение за издавање на странски хартии од вредност односно за регистрирање на 

странски хартии од вредност во Република Северна Македонија. 

Во смисла на овој Правилник, издавање на странски хартии од вредност значи 

емисија на нови хартии од вредност од странски издавач на хартии од вредност (примарен 

пазар), а регистрирање на странски хартии од вредност значи издавање одобрение од 

страна на Комисијата за понатамошен прием на официјален пазар на тргување  на 

овластена берза на веќе издадени хартии од вредност од странски издавач (секундарен 

пазар), согласно правилата на овластената берза. 

 

I - Издавање на странски хартии од вредност во Република Северна Македонија 

Член 2 

Барање за одобрение за издавање, односно регистрирање на странски хартии  од 

вредност во Република Северна Македонија, до Комисијата за хартии од вредност на 

Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Комисија) поднесува странскиот 

издавач на хартии од вредност (во понатамошниот текст: издавачот) преку овластен 

учесник на пазарот на хартии од вредност во Република Северна Македонија со кој 

издавачот склучил договор за соработка. 

 

Член 3 

(1) Одредбите од Законот за хартии од вредност што го регулираат издавањето, 

понудата и продажбата на хартии од вредност се применуваат соодветно во постапката на 



давање одобрение за издавање на странски хартии од вредност во Република Северна 

Македонија. 

(2) Издавањето на странски хартии од вредност во Република Северна 

Македонија може да се врши по пат на јавна понуда и по пат на приватна понуда. 

 

Член 4 

Во случај на издавање на странски хартии од вредност во Република Северна 

Македонија по пат на јавна понуда, издавачот до Комисијата поднесува Барање за 

одобрение за издавање на странски хартии  од вредност во Република Северна Македонија 

во форма и содржина определена со Правилникот за содржината на барањето за 

одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда. 

Во прилог на Барањето издавачот ја приложува документацијата определена со 

Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при 

поднесување на барањето за одобрение за јавна понуда на хартии од вредност. 

Член 5 

Во случај на издавање на странски хартии од вредност во Република Северна 

Македонија по пат на приватна понуда, издавачот до Комисијата го доставува актот за 

издавање на хартии и вредност и поднесува Барање за одобрение за издавање на странски 

хартии  од вредност во Република Северна Македонија и предлог соопштение до јавноста 

во форма и содржина определена со Правилникот за формата и содржината на барањето 

за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност, на соопштението за издавање 

на хартии од вредност по пат на привана понуда, на известувањето за запишани и платени 

хартии од вредност од приватна понда и на известувањето за реализација на приватна 

понуда на хартии од вредност. 

Член 6 

Во секој од документите од член 4 и 5 на овој Правилник издавачот наведува дека 

станува збор за издавање на странски хартии од вредност во Република Северна 

Македонија. 

Член 7 

(1) Кон барањето од член 4 и член 5 на овој Правилник, за странските должнички 

хартии од вредност издавачот до Комисијата доставува и долгорочен кредитен рејтинг на 

издавачот, изготвен од една од следните кредит рејтинг агенции: Moody's, Standard & Poor’s 

(S&P) или Fitch. 

(2) Рејтингот на издавачот од член 2 на овој правилник треба да биде најмалку BBB-  
односно Baa3 или соодветен.  

(3) Во случај на различни, односно нееквивалентни рејтинзи, добиени од повеќе од 
една од наведените рејтинг-агенции, Комисијата во предвид ќе го земе повисокиот рејтинг 
на издавачот. 



(4) Заради обезбедување на заштита на интересите на инвеститорите, учесниците 

на пазарот на хартии од вредност и интегритетот на пазарот,  Комисијата може да побара 

од издавачот да достави дополнителна документација за докажување дека барањето е 

основано. 

 

II - Регистрирање на странски хартии од вредност во Република Северна Македонија 

Услови кои треба да ги исполнат издавачот и  странските хартии од вредност  

Член 8 

(1) Издавачот на странски картии од вредност за кои се бара регистрирање  во Република 

Северна Македонија потребно е да ги исполнува следните услови: 

1) да е основан и да работи во согласност со релевантните закони и подзаконски 

акти во државата во која издавачот има свое седиште и 

2) да не е во постапка на преобразба, ликвидација или стечај.  

 

(2) Хартиите од вредност на странски издавач  за кои се бара регистрирање  во  Република 

Северна Македонија потребно е да ги исполнуваат следните услови:  

1) да се издадени во согласност со релевантните законски и подзаконски акти 

во државата во која биле издадени; 

2) да бидат целосно уплатени и неограничено преносливи, издадени во 

дематеријализирана форма и регистрирани во депозитар или друга депозитарна 

институција.  

3) да бидат примени на тргување на регулиран пазар во земја членка на 

Европската Унија или на пазар во земја членка на ОЕЦД.  

 

Член 9 

(1) Барање за одобрение за регистрирање на странски хартии од вредност во 

Република Северна Македонија до Комисијата може да поднесе странскиот издавач на 

хартии од вредност преку овластен учесник на пазарот на хартии од вредност во Република 

Северна Македонија со кој издавачот склучил договор за соработка;. 

(2) Барање за одобрение за регистрирање на странски хартии од вредност во 

Република Северна Македонија без претходна согласност од издавачот до Комисијата 

може да поднесе овластен учесник на пазарот на хартии од вредност во Република 

Северна Македонија  и овластена берза во Република Северна Македонија.  

(3) Барањето од став (1) и став (2) претставува документ за регистрација на 

хартиите од вредност во Република Северна Македонија и истото се поднесува во форма 

и содржина пропишана со Прилог 1 од овој Правилник,  а ги содржи следните податоци: 

- основни податоци за издавачот;  



- основни податоци за членовите на надзорниот одбор и управниот одбор односно 

за членовите на одборот на директори на издавачот; 

- податоци за деловното работење на издавачот и 

- податоци за хартиите од вредност за кои се однесува барањето. 

(3) Во прилог кон барањето од став (1) од овој член, до Комисијата се поднесува 

следната документација: 

- Договор за соработка склучен меѓу издавачот и овластено правно лице од 

Република Северна Македонија, во случај кога подносител на барањето е 

странскиот издавач; 

- Проспект  за хартиите од вредност врз основа на кој хартиите од вредност веќе се 

издадени или регистрирани во странство; 

- Ревидирани финансиски извештаи со извештај на овластен ревизор за последните 

две години и 

- Доказ за уплата на пропишаниот надоместок за разгледување и одлучување по 

барањето за давање одобрение за воведување на странски хартии од вредност во 

Република Северна Македонија согласно Тарифникот за утврдување на висината 

на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност на Република 

Северна Македонија. 

(4) Заради обезбедување на заштита на интересите на инвеститорите, учесниците на 

пазарот на хартии од вредност и интегритетот на пазарот,  Комисијата може да побара од 

подносителот да достави дополнителна документација  во прилог на  барањето.  

Член 10 

(1) Кон барањето од член 8 на овој Правилник, за странските должнички хартии од 

вредност, издавачот до Комисијата доставува и долгорочен кредитен рејтинг на издавачот, 

изготвен од една од следните кредит рејтинг агенции: Moody's, Standard & Poor’s (S&P) или 

Fitch. 

(2) Рејтингот на издавачот од член 2 на овој правилник треба да биде најмалку BBB-  
или Baa3.  

(3) Во случај на различни, односно нееквивалентни рејтинзи, добиени од повеќе од 
една од наведените рејтинг-агенции, Комисијата во предвид ќе го земе повисокиот рејтинг 
на издавачот. 

Член 11 

(1) Документацијата која се поднесува до Комисијата за хартии од вредност треба 

да биде доставена во оригинал или нотарски заверен препис на оригиналот или треба да 

се наведе линк до интернет страницата на регулираниот пазар кадешто странските хартии 

од вредност се веќе примени на тргување и каде што се достапни соодветни 

документи/податоци за издавачот 



(2) Документацијата/податоците изготвена од странска држава односно изготвена 

на странски јазик до Комисијата се доставува на македонски јазик и неговото кирилско 

писмо во нотарски заверен превод од овластен судски преведувач. 

(3) За одлучување по поднесеното барање за издавање односно за регистрирање 

на странски хартии од вредност во Република Северна Македонија, Комисијата може да 

побара прецизирање на веќе доставената документација, доставување на дополнителна 

документација, а може да ја користи и документацијата со која располага Комисијата. 

Член 12 

(4) Комисијата одлучува по барањето  од член 4, од член 5 и од член 9 на овој 

Правилник, во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на комплетното барање. 

Член 13 

За издаденото одобрение за издавање, односно за регистрирање на странската 

хартија од вредност во Република Северна Македонија, Комисијата го известува 

Министерството за финансии на Република Северна Македонија и Народната Банка на 

Република Северна Македонија. 

Член 14 

(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден ден од денот на објавување во 
"Службен весник на Република Северна Македонија". 

(2) Со влегувањето во сила на овој правилник прастанува да важи Правилникот за 

условите и начинот за давање одобрение за издавање, односно регистрирање на странски 

хартии од вредност во Република Северна Македонија (Службен весник на РМ бр. 

102/2014). 
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Прилог 1: Образец: Б-Р-СТХВ 

ДО 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 
 
 

БАРАЊЕ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ 
НА СТРАНСКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 
Врз основа на член 15 од Законот за девизно работење, издавачот на хартиите од 

вредност 
 
 
                              __________________________________________________________ 

(назив на подносителот) 
 
преку овластеното правно лице кое има склучено договор со издавачот за соработка во 
постапката на регистрирање на странски хартии од вредност во Република Северна 
Македонија 
 
   ________________________________ ( во случај кога подносител на барањето е 
издавачот) 
 
поднесува Барање за одобрение за регистрирање на 
(назив и седиште на овластеното правно лице) 
 
 
____________________________________________, издадени од издавачот 
 (број, вид, род и класа на хартиите од вредност ) 

 
 
____________________  на официјалниот пазар за хартии од вредност на Република   
(назив на издавачот)       Северна Македонија. 

 
 
 

1.  Основни податоци за издавачот 
1.1 Назив и седиште на издавачот на хартии од вредност: 

 
 
 
 

1.2 Датум на основање: 
 

  
 
 

 



 

 

1.3. Број на дозволата или друг акт на надлежен орган за основање и работа, во случај 

кога обврската за добивање дозвола за упис на друштвото во трговскиот регистар  

е утврдена со закон или друг пропис: 

 

 

1.4. Податоци за трговскиот регистар во кој е регистриран издавачот: 

 

 

1.5. Висина на основната главнина на издавачот 

 

  

1.6. Име и презиме на лицето кое го застапува издавачот на хартии од вредност: 

  

2.  Основни податоци за членовите на надзорниот и управниот одбор или 

одборот на директори на издавачот 

(Име и презиме, функција која ја врши во органите на друштвото и мандат во кој ја остварува 

функцијата) 

 

3. Податоци за деловното работење на издавачот: 

 (Опис на деловното работење на издавачот вклучувајќи податоци за тековната и развојна 

деловна политика на издавачот) 

  

4. Податоци за хартиите од вредност за кои се бара да бидат регистрирани во 

Република Северна Македонија 

4.1. Број и датум на актот за издавање на хартиите од вредност: 

  

4.2. Назив и јурисдикција на органот кој го одобрил издавањето на странските хартии од 

вредност во матичната држава на издавачот: 



  

4.3. Назив и седиште на депозитарот во кој се регистирани хартиите од вредност: 

  

4.4. Назив и седиште на странската берза на која се регистрирани хартиите од вредност: 

  

4.5. Вид, род и класа, вклучувајќи и ISIN на хартиите од вредност за кои се бара да бидат 

регистрирани на македонскиот пазар на хартии од вредност: 

  

4.6. Номиналната вредност на хартиите од вредност: 

4.7. Правата што произлегуваат од хартиите од вредност: 

  

4.8. Начинот и роковите на остварување на правата од хартиите од вредност: 

  

4.9. Податоци за овластена берза каде ќе биде поднесено барање за регистрирање на 

хартиите од вредност: 

  

4.10 Преносливост на хартиите од вредност: 

  

4.11. Место на кое може да се изврши увид во сите наоди за веродостојноста на 

податоците за хартиите од вредност и за издавачот на истите или линк до интернет 

страницата на регулираниот пазар каде што странските хартии од вредност се веќе 

примени на тргување и кадешто се достапни соодветни документи/податоци за 

издавачот: 

  

4.12. Други информации во врска со хартиите од вредност за кои се бара да бидат 

регистрирани во Република Северна Македонија: 

  

 

 



 

 

 

 

5.  

 

 

Издавачот на хартии од вредност има склучено Договор бр.______ од 

______________________ за соработка во постапката за регистрирање на  (ден, 

месец, година)  

странски хартии од вредност во Република Северна Македонија со овластеното 

правно лице  __________________________________________ 

                            (назив и седиште на овластеното правно лице) 

застапувано од ___________________________________________________.  

(име и презиме на директорот како лице овластено да го застапува овластеното правното 

лице) 

 

 

Список на поднесена документација: 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________ 

9. ______________________________________________________________ 

10. _____________________________________________________________ 
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