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6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП 1 Број 07-83 Комисија за хартии од вредност 

14 август 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

3943. 

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на Република Маке-

донија” бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 

13/2013, 188/2013 и 43/2014 година) и член 6 и член 9 

од Законот за претворање на побарувањата на Републи-

ка Македонија по основ на јавни давачки во траен влог 

во друштвата АД Органско хемиска индустрија „Наум 

Наумовски - Борче“ Скопје, Тутунски комбинат АД 

Прилеп и Друштво за производство на производи со 

посебна намена „11 Октомври Еурокомпозити“ АД 

Прилеп („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.74/2012), постапувајќи по барањето на Акционер-

ското друштво Органско Хемиска Индустрија „Наум 

Наумовски Борче” Скопје за одобрување на приватна 

понуда на хартии од вредност од 31.7.2014 година, Ко-

мисијата за хартии од вредност на Република Македо-

нија на седницата одржана на 14.8.2014 година го доне-

се, следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО  

ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 

 

1. На Акционерското друштво Органско Хемиска 

Индустрија „Наум Наумовски Борче” Скопје се дава 

одобрение за издавање на долгорочни хартии од вред-

ност - четврта емисија на 99.747 обични акции, во 

вредност од 5.099.964,36 евра односно 314.591.301,73 

денари, согласно Одлуката бр. 02-1313/1 од 12.3.2014 

година за зголемување на основната главнина на Акци-

онерско друштво Органско хемиска индустрија „Наум 

Наумовски - Борче“ Скопје, со издавање на четврта 

емисија на обични акции по пат на приватна понуда. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-

врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 

предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-1313/1 од 

12.3.2014 година за зголемување на основната главни-

на на Акционерско друштво Органско хемиска индус-

трија „Наум Наумовски - Борче“ Скопје, со издавање 

на четврта емисија на обични акции по пат на приватна 

понуда. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-

на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 

зголемувањето на основната главнина во трговскиот 

регистар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-

те од вредност за регистрирање во депозитарот на хар-

тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-

нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 

во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работ-

ни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за 

хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност 

да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето. 

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

УП 1 Број 07-84 Комисија за хартии од вредност 

14 август 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

3944. 

Врз основа на член 190, член 69 став 3 од Законот 

за хартии од вредност („Сл.весник на РМ“ број 

95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 

188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност 

на Република Македонија на седницата одржана на ден 

14.8.2014 година донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД СТРАНА НА ДЕПОЗИТАР 

НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ЗА СТЕКНАТИ ПО-

ВЕЌЕ ОД 5% НА БИЛО КОЈ РОД И КЛАСА НА 

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД СТРА-

НА НА КОТИРАНИТЕ ДРУШТВА И АКЦИОНЕР-

СКИТЕ  ДРУШТВА  СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 

Член 1 

Со Правилникот за известување од страна на депо-

зитар на хартии од вредност (во понатаможниот текст: 

депозитар) за стекнати повеќе од 5% на било кој род и 

класа на хартии од вредност издадени од страна на ко-

тираните друштва и акционерските друштва со посеб-

ни обврски за известување се уредува содржината, на-

чинот и роковите за известување од страна на депози-

тар за стекнати повеќе од 5% на било кој род и класа на 

хартии од вредност издадени од страна на котираните 

друштва и акционерските друштва со посебни обврски 

за известување (во понатамошниот текст: Правилник). 

 

Член 2 

(1) Депозитарот во рок од 5 (пет) работни дена по 

евидентирањето на преносот на хартиите од вредност 

со кој сопственикот на хартии од вредност стекнува 

вкупно повеќе од 5% на кој било род и класа на хартии 

од вредност издадени од страна на котираните друштва 

и акционерските друштва со посебни обврски за извес-

тување доставува известување до Комисијата за хартии 

од вредност на Република Македонија. 
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(2) Процентот од став 1 на овој член се утврдува од 

сите акции издадени под еден ISIN број (вклучително и 

сопствените акции и ограничените акции).  

(3) Известувањето од став 1 на овој член ги содржи 

следните податоци: 

1. назив на депозитарот кој го доставува известува-

њето; 

2. назив на документот кој се доставува; 

3. назив на друштвото-издавач на хартиите од вред-

ност; 

4. матичен број на друштвото-издавач на хартиите 

од вредност;  

5. адреса и седиште на друштвото-издавач на харти-

ите од вредност; 

6. број на вкупно издадени акции по ISIN; 

7. број на сопствени акции на ниво на ISIN; 

8. вид на пренос на хартиите од вредност (тргов-

ски/нетрговски); 

9. основ за нетрговски пренос на хартиите од вред-

ност; 

10. име, презиме и матичен број на сопственикот 

кој на хартии од вредност кој се стекнал со вкупно по-

веќе од 5% на било кој род и класа на хартии од вред-

ност издадени од друштвото за кое се известува;   

11. број на лична карта односно пасош доколку ли-

цето е странски државјанин; 

12. државјанство на сопственикот; 

13. адреса на живеалиште односно престојувалиште 

на сопственикот; 

14. сметка на која е настаната промената на соп-

ственикот на хартиите од вредност во депозитарот кој 

известува; 

15. број на стекнати хартии од вредност по род и 

класа на хартии од вредност; 

16. број на хартии од вредност и процент на хартии 

од вредност кој сопственикот ги поседувал во друш-

твото пред секоја промена со која се стекнал со повеќе 

од 5% од неговото последно учество под одреден 

ИСИН број (претходна состојба); 

17. број на хартии од вредност и процент на хартии 

од вредност кој сопственикот ги поседува во друштво-

то по секоја промена со која се стекнал со повеќе од 

5% од неговото последно учество под одреден ИСИН 

број  (тековна состојба); 

18. име, презиме потпис и функција  на одговорно-

то лице во депозитарот; 

19. забелешки и коментари на депозитарот.  

(4) Известувањето на депозитарот кое се доставува 

до Комисијата за хартии од вредност може да се дос-

тави во писмена или електронска форма. 

 

Член 3 

Доколку известувањето од член 2 на овој Правил-

ник, не ги содржи потребните информации односно ис-

тото не е целосно како и во случај на доставување на 

дополнителни податоци, депозитарот е должен да даде 

образложение согласно член 2 став 3 точка 19 на овој 

Правилник односно одделно образложение кое ќе се 

смета за составен дел на претходно доставеното извес-

тување до Комисијата за хартии од вредност. 

Член 4 

Доколку, депозитарот не е во можност навремено 

да го достави известувањето од член 2 на овој Правил-

ник, должен е веднаш да ја извести Комисијата за хар-

тии од вредност, при тоа јасно наведувајќи ги причини-

те поради кои не е во можност да постапи согласно За-

конот за хартии од вредност и овој Правилник. 

 

Член 5 

Известувањето  од член 2 и член 4 и образложение-

то од член 3 на овој Правилник  може до Комисијата за 

хартии од вредност на РМ, да се поднесат во електрон-

ска форма потпишани со квалификуван дигитален сер-

тификат. 

 

Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на овој Правил-

ник, Централниот депозитар АД Скопје до Комисијата 

доставува пресек на сите сопственици кои поседуваат 

над 5% на било кој род и класа на хартии од вредност 

издадени од страна на котираните друштва и акционер-

ските друштва со посебни обврски за известување, сог-

ласно овој Правилник. 

 

Член 7 

Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник 

престанува да важи Правилникот за известување од 

страна на депозитар на хартии од вредност за стекнати 

повеќе од 5% на хартии од вредност издадени од акци-

онерско друштво со посебни обврски за известување 

(,,Службен весник на Република Македонија,, број 

6/2007). 

 

Член 8 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија,, 

 

Бр. 03-521/4 Комисија за хартии од вредност 

14 август 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

3945. 

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 

188/2013 и 43/2014) и член 26 став 4 од Законот за пре-

земање на акционерските друштва („Службен весник 

на Република Македонија“ брoj 69/2013 и 188/2013), 

Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-

донија на седницата одржана на 14.8.2014 година, го 

донесе следниот 


