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1919. 
Врз основа на член 190 став 1 и член 174 став 2 од 

Законот за хартии од вредност (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 95/05), Комисијата за хар-
тии од вредност на седницата одржана 13.10.2006 годи-
на, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  НАЧИНОТ И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУ-
ВАЊАТА НА ЛИЦАТА СО ПРИСТАП ДО ВНА-

ТРЕШНИ ИНФОРМАЦИИ 
 

Општи одредби 
 

Член 1 
(1) Со Правилникот за  начинот и содржината на 

известувањата на лицата со пристап до внатрешни ин-
формации се уредува начинот и содржината на изве-
стувањата на лицата со пристап до внатрешни инфор-
мации (во понатамошниот текст: Правилник) кога зна-
ат дека физичко или правно лице купува или продава 
хартии од вредност врз основа на внатрешна информа-
ција (во понатамошниот текст: известување ).  

(2) Известувањата се доставуваат до Комисијата за 
хартии од вредност, издавачот и берзата на која коти-
раат хартиите од вредност од ставот 1 на овој член.                                                            

 
Член 2 

Под внатрешна информација се подразбира секоја 
ценовно чувствителна информација која не е јавно об-
јавена преку печатени или електронски медиуми.    

         
Член 3 

Под “Ценовно чувствителни информации” се по-
дразбираат информации од специфична природа кои се 
директно или индиректно поврзани со издавачот на 
хартиите од вредност и кои, доколку се обелоденат, би 
можеле да влијаат на цената на хартиите од вредност 
на издавачот или да влијаат на одлуката на инвестито-
рите да купуваат, продаваат или да ги чуваат хартиите 
од вредност (во понатамошниот текст: ценовно чув-
ствителна информација). 

 
Член 4 

Лица со пристап до внатрешни информации можат 
да бидат: акционери, членови на управен одбор, надзо-
рен одбор и членови на одборот на директори, вработе-
ни или надворешни соработници и други лица кои при 
извршување на професионалните задачи имаат пристап 
до внатрешни информации кај издавачот на хартии од 
вредност (во понатамошниот текст:  лица со пристап 
до внатрешни информации).  

 
Начин на доставување на известувањата 

                                                    
Член 5 

Известувањето се поднесува до Комисијата за хар-
тии од вредност, издавачот и берзата на која котираат 
хартиите од вредност во писмена форма. Известување-
то го потпишува лицето кое има пристап до внатреш-
ната информација.  

Кон известувањето се доставува и писмена изјава 
на лицето (заверена од нотар), со која што се потврдува 
веродостојноста односно точноста и вистинитоста на 
податоците изнесени во известувањето.  

 
Содржина на известувањето 

 
Член 6 

Известувањето треба да содржи: 
1. Опис на внатрешната информација,  

2. Идентитет на правното или физичкото лице кое 
врз основа на таа внатрешна информација продало или 
купило хартии од вредност; 

3. Вид на хартиите од вредност и 
4. Време на склучување на трансакција.  
 

Преодни и завршни одредби 
 

Член 7 
Одредбите од овој правилник нема да се примену-

ваат за трговските трансакции што значат исполнување 
на договорни обврски за купување или продавање на 
хартии од вредност, што настанале како резултат на 
договор склучен пред правното или физичкото лице да 
ја дознае внатрешната информација. 

 
Член 8 

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

 
         Бр. 03-2163/1         Комисија за хартии од вредност 
13 октомври 2006 година                 Претседател, 

        Скопје               проф.д-р Весна Пендовска, с.р. 
 

____________ 
1920. 

Врз основа на член 190 и член 27 став 5 и став 9 од 
Законот за  хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 95/2005), Комисијата за 
хартии од вредност на својата седница одржана на ден 
13.10.2006 година  донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВА-
ЊЕТО ЗА ЗАПИШАНИ И ПЛАТЕНИ ХАРТИИ ОД 
ВРЕДНОСТ ОД ПРИВАТНА ПОНУДА И НА ИЗВЕ-
СТУВАЊЕТО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРИВАТНА  

ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
Со Правилникот за формата и содржината на изве-

стувањето за запишани и платени хартии од вредност 
од приватна понуда и на известувањето за реализација 
на приватна понуда на хартии од вредност (во поната-
мошниот текст: Правилник) се уредува формата и со-
држината на известувањето за запишани и платени хар-
тии од вредност при приватна понуда и на известува-
њето за реализација на приватна понуда на хартии од 
вредност. 

 
I – Известување за запишани и платени хартии од 

вредност 
 

Член 2 
(1) Издавачот на хартии од вредност е должен до 

Комисијата за хартии од вредност да достави писмено 
известување за запишани и платени хартии од вредност 
од приватна понуда по истекот на рокот за реализација 
на приватна понуда на хартии од вредност, а најдоцна 
во рок од пет работни дена од завршувањето на при-
ватната понуда. 

(2) Известувањето од став 1 на овој член се подне-
сува до Комисијата за хартии од вредност и се објавува 
во најмалку еден дневен весник во форма утврдена со 
Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Известувањето од член 2 на овој правилник ги со-
држи следните податоци: 

1. Број на решение издадено од Комисијата за хар-
тии од вредност со кое се одобрува приватната понуда; 
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2. Редослед на емисијата на хартии од вредност, во 
случај на издавање нови хартии од вредност; 

3. Апсолутна вредност на продадените хартии од 
вредност од приватната понуда по видови, родови и 
класи на хартии од вредност; 

4. Релативна вредност (процент) на реализација на 
приватната понуда на хартии од вредност по видови, 
родови и класи на хартии од вредност; 

5. Број на продадени/издадени хартии од вредност, 
вкупно и по одделни видови, родови и класи   и 

6. Датум и место на објавување на соопштението за 
приватна понуда. 

 
Член 4 

Во прилог кон известувањето од член 2, до Комиси-
јата за хартии од вредност издавачот задолжително до-
ставува и доказ за реализација на приватната понуда на 
хартии од вредност односно уплатите (налози за плаќа-
ње, документ за компензација, и др.).  

 
II – Известување за реализација на приватна  

понуда на хартии од вредност 
 

Член 5 
(1) По уписот на зголемувањето на основната глав-

нина во трговскиот регистар (во случај на издавање на 
нови акции) и по регистрацијата на акциите во депози-
тарот за хартии од вредност, издавачот на хартиите од 
вредност е должен веднаш но не подоцна од 5 работни 
дена од уписот на акциите во депозитарот за хартии од 
вредност до Комисијата да достави соодветен извод од 
централниот регистар и извод од депозитарот на хар-
тии од вредност, како и известување за реализација на 
приватна понуда на хартии од вредност согласно При-
лог 2 кој е составен дел на овој правилник.   

(2) Известувањето од став 1 на овој член се подне-
сува до Комисијата за хартии од вредност исклучиво 
на пропишаниот образец И-ПП, кој е составен дел на 
овој правилник. 

(3) Образецот И-ПП треба да е испишан електрон-
ски, уредно, читливо, без корекции, да е потврден со 
печат на издавачот и потпис на лицето/лицата што го 
застапува/ат издавачот. Образецот И-ПП задолжително 
ги содржи сите пропишани податоци.  

 
Член 6 

Известувањето за реализација на приватна понуда 
на хартии од вредност од член 5 на овој правилник од 
страна на издавачот треба задолжително да содржи: 

1. Број на решение издадено од Комисијата за хар-
тии од вредност со кое се одобрува приватната понуда; 

2. Датум на добивање на решението за одобрување 
на приватна понуда на хартии од вредност;            

3. Редослед на емисијата на хартии од вредност, во 
случај на издавање нови хартии од вредност;  

4. Апсолутна вредност на продадените хартии од 
вредност од приватната понуда по видови, родови и 
класи на хартии од вредност; 

5. Релативна вредност (процент) на реализација на 
приватната понуда на хартии од вредност по видови, 
родови и класи на хартии од вредност; 

6. Број на продадени/издадени хартии од вредност; 
7. Вид, род и класа на продадените/издадените хар-

тиите од вредност; 
8. Права кои ги носат продадените/издадените хар-

тии од вредност; 

9. Податоци за  структурата на купувачите на  хар-
тии од вредност;  

10. Временски период (дати) во кој се примани уп-
латите за хартиите од вредност;  

11. Датум на пријавување на акциите за упис во Тр-
говскиот регистар, во случај на издавање на нови ак-
ции; 

12. Датум на Решение од Трговскиот регистар за 
упис на промените, во случај на издавање на нови ак-
ции; 

13. Датум на пријавување на хартиите од вредност 
за упис во депозитарот за хартии од вредност; 

14. Датум на упис во депозитарот за хартии од 
вредност; 

15. Апсолутна вредност на капиталот по реализаци-
ја на емисијата на хартии од вредност, во случај на из-
давање на нови акции;  

16. Состојба на капиталот по реализацијата на еми-
сијата на хартии од вредност  по видови акции, во слу-
чај на издавање на нови акции   и 

17. Датум и место на објавување на соопштението 
за приватна понуда. 

  
Член 7 

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

 
       Бр. 03-2175/1         Комисија за хартии од вредност 
13 октомври 2006 година                 Претседател, 

        Скопје               проф.д-р Весна Пендовска, с.р. 
 

ПРИЛОГ 1 
 
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАПИШАНИ И ПЛАТЕНИ 
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ОД ПРИВАТНА 

ПОНУДА 
 

Друштвото_____________________________известува 
дека на ден _____________ заврши _______ емисија на 
хартии од вредност/ продажба на сопствени акции. 
Приватната понуда на хартиите од вредност е одобрена 
со Решение бр. __________ на Комисијата за хартии од 
вредност, и објавена во дневниот весник ____________ 
на ден ________ година. 
Од понудените ______________________ хартии од 
вредност (да се наведе видот,родот и класата), 
продадени се _______________ хартии од вредност (да 
се наведе видот,родот и класата), во вкупен износ од 
_____________________, со што продажбата е 
реализирана со процент на реализација од ______%. 
Хартиите од вредност ќе бидат пријавени за упис во 
трговскииот регистар и во депозитарот на хартии до 
вредност. Правата од хартиите од вредност 
настануваат по уписот на хартиите од вредност на 
сметка на сопственикот во депозитарот за хартии од 
вредност. 

 
Датум 

________________ 
Печат и потпис 

____________________________ 
(назив на издавачот, 

име и презиме, функција што  
ја врши и потпис на лицето 
овластено да го застапува 

издавачот) 
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