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в) количината на стекнати, односно отуѓени хартии 
од вредност; 

г) датумот на кој стекнувањето, односно отуѓување-
то е извршено  и 

д) процентуална вредност на стекнатите хартии од 
вредност. 

 
Содржина на конечниот извештај  за промена на 

сопственост на акционер 
 

Член 11 
Во конечниот извештај за промена на сопственост 

на акционер треба да биде содржано следното: 
а) полно име, ЕМБГ или ЕМБС и адреса на лицето 

кое отуѓило хартии од вредност; 
б) правната основа за отуѓувањето на хартиите од 

вредност; 
в) количината на отуѓени хартии од вредност и 
г) датумот на кој отуѓувањето е извршено.  
 

Член 12 
Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во “Службен весник на Република Македони-
ја”.  
        Бр.03-2666/1         Комисија за хартии од вредност  
1 декември 2006 година             Претседател, 

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

72. 
Врз основа на член 190 и член 22 став (3) од Зако-

нот за  хартии од вредност („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 95/2005), Комисијата за хартии 
од вредност на  седницата одржана на ден 01.12.2006 
година донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ЗА-
ТВОРАЊЕ НА ЈАВНАТА ПОНУДА НА ХАРТИИ 
ОД ВРЕДНОСТ ПО ОСНОВ НА ПОСТИГНАТ 

ПРОЦЕНТ НА УСПЕШНОСТ  
Член 1 

Со Правилникот за содржината на известувањето за 
затворање на јавната понуда на хартии од вредност по ос-
нов на постигнат процент на успешност (во понатамош-
ниот текст: Правилник) се уредува содржината на изве-
стувањето за затворање на јавната понуда на хартии од 
вредност по основ на постигнат процент на успешност. 

 
Член 2 

(1) Издавачот на хартиите од вредност е должен до 
Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот 
текст: Комисија) да достави писмено известување за 
затворање на јавната понуда на хартии од вредност по 
основ на постигнат процент на успешност и истото да 
го објави во јавноста најмалку 15 работни дена пред 
денот кој издавачот го определува како ден за завршу-
вање на јавната понуда.  

(2) Известувањето од став 1 на овој член се подне-
сува до Комисијата и се објавува во намалку еден дне-
вен весник исклучиво во форма и содржина утврдена 
со пропишаниот образец И-ЗЈП, кој е составен дел на 
овој Правилник. 

(3) Образецот И-ЗЈП 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-ЗЈП задолжител-
но ги содржи сите пропишани податоци.  

Член 3 
Известување за затворање на јавната понуда на хар-

тии од вредност по основ на постигнат процент на ус-
пешност, издавачот доставува до Комисијата и истото 
го објавува во јавноста во следните случаи: 

- доколку во рокот за реализација на јавната понуда 
се запишани и уплатени повеќе од 60% од понудените 
хартии од вредност или  

- доколку во рокот за реализација на јавната понуда 
се запишани и уплатени повеќе од процентот на запи-
шување и уплата предвиден од издавачот во Проспе-
ктот, кој мора да биде исплонет за емисијата да се сме-
та за успешна. 

 
Член 4 

Издавачот во известувањето за затворање на јавната 
понуда на хартии од вредност е должен да го определи 
датумот кој ќе се смета како ден за завршување на јавна-
та понуда. Денот за завршување на јавната понуда не 
може да биде определен на датум пред истекот на рокот 
од 15 работни дена од објавувањето на известувањето и 
на датум пред истекот на рокот за користење на правото 
на првенство на запишување и купување на хартии од 
вредност што го имаат акционерите на издавачот.  

 
Член 5 

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

1. Број на решение издадено од Комисијата со кое 
се одобрува јавната понуда; 

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

3. Датум и место на објавување на поканата за запи-
шување и уплата на хартии од вредност; 

4. Датум на објавување на проспектот и на поканата 
за запишување и уплата на хартии од вредност на веб 
страницата на берза; 

5. Апсолутна вредност на продадените хартии од 
вредност од јавната понуда, вкупно и по видови, родо-
ви и класи на хартии од вредност, до денот на објавува-
ње на известувањето за затворање на јавната понуда; 

6. Релативна вредност (проценти) на реализација на 
јавната понуда на хартии од вредност, вкупно и по ви-
дови, родови и класи на хартии од вредност до денот 
на објавување на известувањето за затворање на јавна-
та понуда и 

7. Последен ден на кој ќе се примаат уплати однос-
но датум (ден, месец и година) на кој јавната понуда на 
хартии од вредност ќе биде затворена. 

 
Член 6 

Во прилог кон известувањето од член 2 од овој 
Правилник, до Комисијата издавачот доставува извод 
од посебната сметка на издавачот на која се примани 
уплатите за понудените хартии од вредност, како доказ 
дека е постигнат процентот на успешност предвиден во 
Законот за хартии од вредност односно во Проспектот 
од страна на издавачот.  

 
Член 7 

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

 
        Бр.03-2657/1         Комисија за хартии од вредност  
1 декември 2006 година             Претседател, 

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

Образец И-ЗЈП 
 
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ЈАВНАТА 
ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ОСНОВ 
НА ПОСТИГНАТ ПРОЦЕНТ НА УСПЕШНОСТ  

 
Издавачот  _______________________________(да 

се наведе називот на издавачот) известува дека на ден 
_____________ ќе заврши _______ (да се наведе реде-
оследот на емисијата) емисија на хартии од вредност/ 
продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда. 



18 јануари 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 6 - Стр. 49 

Јавната понуда на хартиите од вредност е одобрена 
со Решение бр. __________ на Комисијата за хартии од 
вредност.  Поканата за запишување и уплата на хартии 
од вредност беше објавена во дневниот весник 
___________ на ден ________ година, а на веб страни-
цата на берзата _________________________ на ден 
_______ година, кога беше објавен и проспектот за за-
пишување и уплата на хартиите од вредност. 

Во Проспектот за запишување и уплата на хартиите 
од вредност, издавачот______________________(да се на-
веде називот на издавачот) предвиде процент на запиша-
ни и платени хартии од вредност од ______% за да јавната 
понуда се смета за успешно завршена. (податокот се дава 
кога издавачот предвидел во Проспектот процент на ус-
пешност) / Согласно член 23 од Законот за хартии од 
вредност јавната понуда на хартии од вредност може да 
се смета за успешно завршена ако во рокот за реализација 
на јавната понуда  се запишани и уплатени најмалку 60%.  

Заклучно со ____________  година (да се наведе де-
нот пред објавување на ова известување), од понудени-
те ________ хартии од вредност (да се наведе видот, 
родот и класата), продадени се вкупно _________ хар-
тии од вредност (да се наведе видот, родот и класата), 
во вкупен износ од __________, со што процентот на 
реализација на јавната понуда изнесува ______%.  

Со ова, а врз основа на член 23 став 3 од Законот за 
хартии од вредност може да се смета дека процент на 
успешност на јавната понуда на хартии од вредност е 
постигнат, заради што_________________________(да 
се наведе називот на издавачот) одлучи да ја затвори 
јавната понуда на хартии од вредност. Последен датум 
на кој ќе се примаат уплати за хартиите од вредност од 
јавната понуда односно ден на завршување на јавната 
понуда е __________ година.  

 
       Датум;                         Печат и потпис 
_______________       ____________________________ 

   (назив на издавачот, 
    име и презиме, функција што ја врши  
        и потпис на лицето овластено да  
                 го застапува издавачот) 

___________ 
73. 

Врз основа на член 190 став 1 и член 193 став 3 од 
Законот за хартии од вредност (“Службен весник на 
Републиа Македонија” број 95/05), Комисијата за хар-
тии од вредност на седницата одржана на 01.12.2006 
година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ 
КОНТРОЛА НА ОВЛАСТЕНИТЕ УЧЕСНИЦИ  
НА ПАЗАРОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
Општи одредби 

 
Член 1 

Со Правилникот за начинот и постапката за вршење 
контрола на овластените учесници на пазарот на хартии 
од вредност, се определуваат начинот и постапката за вр-
шење контрола на работењето на овластените учесници 
на пазарот на хартии од вредност (во понатамошниот 
текст Правилник), заради примената на Законот за хартии 
од вредност, правилниците донесени врз основа на Зако-
нот за хартии од вредност и правилата на саморегулирач-
ките организации (во понатамошниот текст овластен 
учесници) од страна на Комисијата за хартии од вредност.  

 
Член 2 

Овластен учесник на пазарот на хартии од вредност 
е секое физичко или правно лице вклучено во работе-
њето на пазарот на хартии од вредност, кое има добие-
но соодветна дозвола од Комисијата за хартии од вред-
ност, вклучувајќи депозитари, берзи, банки, брокерски 
куќи, брокери и инвестициони советници. 

Предмет на контрола  
Член 3 

(1) Комисијата за хартии од вредност во рамките на 
своите контролни активности ги проверува законито-
ста во работењето и правилноста на материјално-фи-
нансиското работење на овластениот учесник. 

(2) Комисијата за хартии од вредност врши контро-
ла над работењето на овластените учесници и ги прег-
ледува книгите, актите и другите документи на брокер-
ските куќи и банките кои се однесуваат на работењето 
со хартии од вредност со посебно внимание на: 

- документацијата потребна за реализација на бер-
занска трансакција (договор помеѓу овластениот учес-
ник и клиентот продавач/купувач на хартии од вред-
ност за вршење на услуги, налог за купување/продава-
ње на хартии од вредност, овластување за извршување 
на резервација на сметката на клиентот за хартиите од 
вредност кои се евидентирани во Централниот депози-
тар за хартии од вредност, уплатата/исплатата на па-
ричните средства во врска со купопродажбата на хар-
тиите од вредност, полномошна и друга документација 
која е во врска со преносот на хартиите од вредност, 
доставата на извештајот за склучување и порамнување 
на трансакциите до клиентот; 

- водењето на книгата на налози; 
- придржување кон налозите на клиентите и бро-

керските куќи и банките; 
- водење на парични средства на посебна сметка на 

клиентите (таканаречена “клиентска сметка”); 
- одржување на висината на основната главнина 

пропишана со закон; 
- одржување на висината на ликвидниот капитал 

пропишан со закон; 
- статусни промени; 
- зголемување, намалување и промени во сопстве-

носта на основната главнина; 
- адекватноста и квалитетот на управувањето; 
- придржување кон правилата на берзанското рабо-

тење и брокерската етика; 
- придржување кон етичкиот кодекс на честа на 

берзата; 
- контрола на актите на овластениот учесник; 
- кадровските, техничките и организационите усло-

ви за работа на овластениот учесник; 
- исполнување на обврските за известување на ов-

ластениот учесник спрема Комисијата за хартии од 
вредност; 

- усогласување на актите на друштвата со законска-
та регулатива; 

- контрола на регистрацијата во трговскиот реги-
стар и внесените промени во истата; 

- контрола на системот на управување на друштвата; 
- контрола на исполнувањето на финансиските об-

врски спрема Комисијата за хартии од вредност; 
- извештаи и информации за деловни задачи на бро-

керските куќи и банките; 
- извештај за ревизија и дополнителни информации 

за извршена ревизија на брокерската куќа и банката и  
- други документи кои се предмет на контролата. 
 

Начин на вршење на контролата  
Член 4 

(1) Комисијата за хартии од вредност може да врши 
редовна и вонредна контрола. 

(2) Според начинот на извршување, контролата мо-
же да биде посредна и непосредна. 

(3) Според подрачјето (опфатот на контролата) од 
работењето на овластените учесници, контролата може 
да биде делумна и целосна. 

 
Член 5 

(1) Редовната контрола е непосредна и целосна. 
(2) Комисијата за хартии од вредност ја извршува ре-

довната контрола согласно динамиката определена во Го-
дишниот план за редовни контроли изготвен од страна на 


