
Стр. 12 - Бр. 75 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 23 јуни 2008 
 

1359. 
Врз основа на член 81 став 4, а во врска со член 190 

став 1 од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 95/2005, 25/2007 
и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седни-
цата одржана на 07.05.2008 година го донесе следниот 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ УС-
ЛОВИ ВО ВРСКА СО ДОЗВОЛЕНИТЕ МЕТОДИ 
ЗА ТРГУВАЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
Со Правилникот за определување на дополнителни 

услови во врска со дозволените методи за тргување со 
хартии од вредност (во понатамошниот текст: Правил-
ник) се определуваат дополнителни услови во врска со 
дозволените методи за тргување со хартии од вредност. 

 
Член 2 

Дозволени методи за тргување со хартии од вред-
ност се: 

a) централизирано тргување преку физичко присус-
тво или преку електронски систем, каде што сите член-
ки на берзата поднесуваат налози за купување и прода-
вање на хартии од вредност за своја сметка и/или за 
сметка на нивните клиенти и склучуваат берзански 
трансакции; 

б) тргување меѓу брокерските куќи кои тргуваат 
исклучиво за сопствена сметка и кои го централизираат 
тргувањето преку физичко присуство или електронско 
тргување. 

 
Член 3 

На барање на Комисијата за хартии од вредност, 
берзите донесувааат Правила за тргување со кои се 
пропишуваат дополнителни услови во врска со дозво-
лените методи за тргување со хартии од вредност. 

Берзите се должни во рок од 5 работни дена од 
денот на донесувањето да ги достават до Комисијата за 
хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комиси-
ја) Правилата за тргување заради давање согласност. 

Согласноста на Правилата за тргување на берзите, 
Комисијата ја дава во форма на Решение. 

 
Член 4 

Кога берзите определуваат дополнителни услови во 
врска со дозволените методи за тргување со хартии од 
вредност во Правилата за тргување, должни се да 
обезбедат соодветни материјално-технички услови за 
спроведување на истите. 

Берзите се должни за воведувањето на дополнител-
ните услови во врска со дозволените методи за тргува-
ње со хартии од вредност да побараат согласност од 
Комисијата за измените и дополнувањата .  

Комисијата пред да даде согласност врши контрола 
на материјално-техничките услови на берзите за спро-
ведување на дополнителните услови во врска со дозво-
лените методи за тргување со хартии од вредност. 

 
Член 5 

Берзите, во функција на развој на пазарот на хартии 
од вредност може да вршат измени или да носат нови 
Правила за тргување. 

Измените на Правилата за тргување подлежат на 
согласност од страна на Комисијата. 

Согласноста на измените на Правилата за тргување 
се дава во иста форма како и при донесувањето на 
Правилата за тргување. 

Член 6 
Комисијата може заради заштита на инвеститорите 

или за обезбедување на чесно и правично тргување со 
хартии од вредност, со Решение да им наложи на 
берзите да извршат измени или да донесат нови Прави-
ла за тргување.  

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македони-
ја”. 

 
   Бр. 03-1893/1              Комисија за хартии од вредност 
7 мај 2008 година                          Претседател, 
        Скопје                    Марина Наќева Кавракова, с.р. 

___________ 
1360. 

Врз основа на член 79 став 4 точка г, а во врска со 
член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.           
95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од 
вредност на седницата одржана на 07.05.2008 година го 
донесе следниот 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДРУГИ ДОПОЛНИТЕЛ-
НИ КРИТЕРИУМИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛ-
НИ ЧЛЕНКА НА БЕРЗА, КОИ НЕ СЕ ОПРЕДЕЛЕ-
НИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И  

ПРАВИЛАТА ЗА ЧЛЕНСТВО НА БЕРЗА 
 

Член 1 
Со Правилникот за определување на други допол-

нителни критериуми кои треба да ги исполни членка, 
кои не се определени во Законот за хартии од вредност 
и правилата за членство на берза (во понатамошниот 
текст: Правилник) се определуваат  други дополнител-
ни критериуми од страна на Комисијата за хартии од 
вредност (во понатамошниот текст: Комисија), кои тре-
ба да ги исполни  членка  на берза, а кои не се содржа-
ни во Законот за хартии од вредност и  правилата за 
членство на берза. 

 
Член 2 

Членка на берза мора да ги исполнува следните ос-
новни  критериуми: 

- да има дозвола за работа со хартии од вредност од 
Комисијата; 

- да биде соодветно техничко и организационо 
опремена; 

- да биде членка  на овластен депозитар за хартии 
од вредност. 

 
Член 3 

Комисијата за хартии од вредност, во функција на 
обезбедување стабилност и развој на пазарот на хартии 
од вредност, може да определи дополнителни правила 
и критериуми кои треба да ги исполни членка на берза, 
а кои не се определени во правилата за членство на 
берза и во Законот за хартии од вредност. 

 
Член 4 

Дополнителни критериуми од член 3 можат да би-
дат следните: 

- членката на берза да е акционерско друштво со се-
диште во Република Македонија, односно подружница 
на странска брокерска куќа, која има дозвола за работе-
ње добиена од Комисијата за хартии од вредност ; 
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- членката на берза да е соодветно кадровски еки-
пирана; 

- членката на берза во секое време да располага со 
пропишаното ниво на ликвидни средства; 

- членката на берза во секое време да ги одржува 
пропишаните коефициенти на изложеност кон клиен-
тите; 

- членката на берза редовно, во пропишаниот рок,  
да ги доставува до Комисијата следните месечни изве-
штаи: 

a) месечен извештај за работење на членката; 
б) извештај за одржување на нивото на ликвидни 

средства  на членката; 
в) извештај за одржување на средствата на основна-

та главнина на членката; 
г) извештај за коефициентот на изложеност на 

членката. 
 

Член 5 
Доколку членка на берза при своето работење дојде 

во состојба на неможност да одговори на своите кра-
ткорочни и долгорочни обврски како и доколку истата 
искаже негативен финансиски резултат со завршната 
сметка, потребно е во најкраток можен рок до Комиси-
јата да достави Програма за отстранување на наведена-
та состојба. 

 
Член 6 

На барање на Комисијата, берзата врши  измени и 
дополнувања на актите со кои се регулирани условите 
за членство на берза  и за измените бара согласност од 
Комисијата.  

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила со денот на негово-
то објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија”.  

 
     Бр. 03-1894/1             Комисија за хартии од вредност 
7 мај 2008 година                     Претседател, 

 Скопје                     Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
____________ 

1361. 
Врз основа на член 190 став 4 точка б), а во врска 

со член 91 и член 184 од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од 
вредност на седницата одржана на 09.06.2008 година 
донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНА И РОКОВИ ЗА ПОД-
НЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 
БЕРЗА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ БР. 119/2006) 

 
Член 1 

Со Правилникот за изменување и дополнување на 
Правилникот за содржина и рокови за поднесување 
извештаи за работењето на берза (во понатамошниот 
текст: Правилник) во член 7 од Правилникот за содр-
жина  и рокови за поднесување извештаи за работење-
то на берза зборовите: „на крајот од месецот, за кој се 
однесува извештајот” се заменуваат со зборовите: 
„најдоцна до 7-миот ден во тековниот за претходниот 
месец“.  

Член 2 
Со Правилникот  се  менува членот 8 став 1 алинеја 

3 и гласи: 
3. Остварен вкупен приход по тарифник на берза по 

видови работи кои ги извршува, согласно регистрација-
та од Централниот регистар и решението за дозволата 
за работа на берза, издадено од Комисијата и тоа: 

3.1. Остварени приходи од надоместоци за котација 
на хартии од вредност; 

3.2. Остварени приходи од надоместоци за членство 
на берза; 

3.3. Остварени приходи од надоместоци за тргува-
ње со акции; 

3.4. Остварени приходи од надоместоци за тргува-
ње со обврзници; 

3.5. Остварени приходи од надоместоци за тргува-
ње со краткорочни хартии од вредност; 

3.6. Остварени приходи од надоместоци за блок 
трансакции; 

3.7. Остварени приходи од надоместоци за јавна 
берзанска аукција; 

3.8. Остварени приходи од надоместоци за ревиди-
рање на берзански трансакции;  

3.9. Остварени приходи од надоместоци за пони-
штување на берзански трансакции; 

3.10. Остварени приходи од надоместоци за објаву-
вање на податоци преку веб страницата на берзата, сог-
ласно закон; 

3.11. Остварени приходи од надоместоци за дистри-
буција на берзански информации: 

3.11.1 Остварени приходи од надоместоци за бер-
зански информации што се дистрибуираат во реално 
време, со право на редистрибуција; 

3.11.2. Остварени приходи од надоместоци од бер-
зански информации што се дистрибуираат во реално 
време, без право на редистрибуција; 

3.11.3. Остварени приходи од надоместоци од бер-
зански информации што се дистрибуираат со задоцну-
вање од најмалку 10 минути; 

3.11.4. Остварени приходи од надоместоци од бер-
зански информации што се дистрибуираат на крајот на 
трговскиот ден и  

3.11.5. Остварени приходи од надоместоци од дру-
ги берзански трансакции. 

 
Член 3 

Овој правилник е од времен карактер со важење од 
90 дена. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила и ќе се применува 
со денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

 
     Бр. 03-2132/2             Комисија за хартии од вредност 
9 јуни 2008 година                    Претседател, 

   Скопје                     Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

1362. 
Врз основа на член 190 став 4 точка б), а во врска 

со член 69 и член 184 од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од 
вредност на седницата одржана на 09.06.2008 година 
донесе  


