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68. 

Врз основа на член 190 и член 15 став 3 од Законот 
за хартии од вредност (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 95/05), Комисијата за хартии од вред-
ност на седницата одржана 01-12-2006 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  НАЧИНОТ, СОДРЖИНАТА И РОКОВИТЕ ЗА 
ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА НЕОБЈАВУВА-
ЊЕ НА ЦЕНОВНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ИНФОРМА-

ЦИИ ВО ПРОСПЕКТОТ НА ИЗДАВАЧОТ НА 
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
Член 1 

Со Правилникот за начинот, содржината и роковите 
за поднесување барање за необјавување ценовно чувстви-
телни информации во Проспектот на издавачот на хартии 
од вредност (во понатамошниот текст:  Правилник) се 
уредува начинот, содржината и роковите за поднесување 
на барање за необјавување на ценовно чуствителни ин-
формации во Проспектот на издавачот на хартии од ред-
ност (во понатамошниот текст: Проспект). 

 
Член 2 

Издавач на хартии од вредност може со посебно 
писмено барање да побара од Комисијата за хартии од 
вредност да биде ослободен од обврската за обелодену-
вање на одредени ценовно чувствителни информации 
во Проспектот доколку јавното објавување на тие ин-
формации значително ќе загрози деловна тајна на прав-
ното лице, би било спротивно на интересот на купува-
чите и на постојните акционери и ако правното лице 
гарантира дека податоците за кои бара согласност нема 
да бидат обелоденети пред јавноста (во понатамошни-
от текст: Барање). 

 
Член 3 

Барањето од член 2 од овој Правилник содржи: 
- информација за кои податоци од Проспектот се 

бара да не бидат обелоденети;  
- причини поради кои се бара одобрение за необја-

вување на податоците; 
- образложување на интересите на друштвото кои 

би биле загрозени со објавувањето на податоците; 
- образложение за влијанието на обелоденувањето/ 

необелоденувањето на податоците врз пазарот на хар-
тии од вредност на Република Македонија; 

- образложување на јавниот интерес и спротивноста 
со истиот доколку податоците се обелоденат и 

- гаранција за доверливост на податоците и гаран-
ција  дека истите нема да бидат обелоденети. 

 
Член 4 

(1) Барањето се поднесува до Комисијата за хартии 
од вредност во форма и содржина утврдена со Прилог 
1, кој е составен дел на овој Правилник.  

(2) Барањето го потпишува одговорното лице на 
друштвото.  
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(3) Кон барањето се доставува и писмена изјава на 
одговорното лице на друштвото (заверена од нотар), со 
која што се потврдува дека податоците односно инфор-
мациите за кои се бара одобрение да не бидат објавени 
во Проспектот, ќе бидат чувани како строго доверливи 
и истите нема да бидат обелоденети во јавноста. 

(4) Во прилог кон барањето, до Комисијата за хар-
тии од вредност издавачот доставува и доказ за платен 
надомест за разгледување и одлучување по барањето за 
одобрение за необјавување на ценовно чувствителни 
информации во Проспектот, согласно Тарифникот за 
содржината и висината на одделни надоместоци што ги 
наплатува Комисијата за хартии од вредност. 

 
Член 5 

Барањето се поднесува само доколку издавачот во 
Проспектот кој претходно е доставен до Комисијата за 
хартии од вредност ги има содржано ценовно чуствител-
ните информации за кои се бара да не бидат објавени.      

 
Член 6 

Барање за необјавување на ценовно чуствителни 
информации може да се поднесе и во случај кога од де-
нот на одобрување на проспектот до денот на завршу-
вање на рокот за реализација на јавната понуда се поја-
виле нови ценовно чуствителни информации кои би 
влијаеле на инвеститорите при донесување на одлука 
за купување на хартиите од вредност од таа понуда.   

 
Член 7 

Барањето од член 5 на овој Правилник се поднесува 
истовремено со барањето за одобрение за издавање 
хартии од вредност по пат на јавна понуда, но најдоцна 
до одлучувањето на Комисијата за хартии од вредност 
по поднесеното барање за издавање на хартии од вред-
ност по пат на јавна понуда.      

 
Член 8 

Барањето од член 6 на овој Правилник се поднесува 
веднаш односно најдоцна првиот нареден работен ден 
по настанувањето на новите ценовно чуствителни ин-
формации. 

 
Член 10 

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

 
        Бр.03-2656/1         Комисија за хартии од вредност  
1 декември 2006 година             Претседател, 

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

 
ПРИЛОГ 1 

 
Образец: Б-ЦЧИ-ЈП 

 
ДО  
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
БАРАЊЕ  ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА 

НЕОБЈАВУВАЊЕ ЦЕНОВНО ЧУВСТВИТЕЛНИ 
ИНФОРМАЦИИ ВО ПРОСПЕКТОТ 

 
 
Врз основа на член 15 од Законот за хартии од 

вредност, издавачот на хартиите од вредност            
_______________________________________________ 

                       (назив на издавачот) 
поднесува Барање за одобрение за необјавување на це-
новно чувствителни информации во Проспектот за из-
давање на __________________________________ од 
_______________                                                                 
(број, вид, род и класа на хартии од вредност)   (редос-
лед на емисијата)                                          
____________________ емисија по пат на јавна понуда. 

1.  Информација за која се бара одобрение да не 
биде обелоденета во Проспектот: 

1.1. наслов на информацијата (т.е. кој податок од 
Проспектот се бара да не биде објавен): 

  
1.2. опис на настанот: 
 
1.3. Причини поради кои се бара одобрение за 

необјавување на информацијата: 
  
1.4. Образложување на интересите на друштвото 

кои би биле загрозени со објавувањето на податоците: 
  
1.5. Образложение за влијанието на обелодену-

вањето/ необелоденувањето на податоците врз пазарот 
на хартии од вредност на Република Македонија: 

  
1.6. Образложување на јавниот интерес и спро-

тивноста со истиот доколку податоците се обелоденат: 
  
Напомена: податоците од точка 1 (од 1.1 до 1.6.) 

се даваат поединечно за секоја информација за која се 
бара одобрение да не биде обелоденета. При тоа секо-
ја информација треба да е одделно нумерирана со пос-
ледователен број (пр. точка 2 - од 2.1 до 2.6, итн.) 

 
____________________ 
(Дел. број на барањето) 

 
__________________ 
Датум на поднесување на барањето 
(ден, месец, година)  

 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
                       (назив на издавачот 

име, презиме, фукнкцијата што ја извршува 
и потпис на лицето одговорно да го застапува 

издавачот) 
 
                  Печат на издавачот 
 
 

  ПРИЛОГ 2 
 

Образец: И-ЦЧИ-ЈП 
 
Врз основа на член 15 од Законот за хартии од 

вредност ја даваме следната:       
 
 

И    З    Ј    А    В     А 
 
Ние долупотпишаните под целосна морална, мате-

ријална и кривична одговорност изјавуваме дека пода-
тоците односно информациите за кои со Барање број 
__________ од __________ година бараме одобрение да 
не бидат објавени во Проспектот за издавање хартии 
од вредност од _____________ емисија ќе ги чуваме ка-
ко строго доверливи и истите нема да бидат обелодене-
ти во јавноста. 

       
____________________________  
 

    ______________________________ 
    ______________________________ 
    ______________________________ 
    (назив на издавачот, име, презиме,  
       фукнкцијата што ја извршува и  
      потпис на лицето одговорно да го  
                застапува издавачот) 

 
Датум (ден, месец, година)   Потпис и печат на издавачот 


