
24 октомври 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 110 - Стр. 11 

2.  Во услови на приватна понуда 
а) Акт за издавање на хартии од вредност  и 
б) Предлог соопштение до јавноста за реализација 

на приватна понуда. 
 

II Достапност во јавноста на документи и податоци 
доставени од акционерските друштва со посебни об-

врски за известување (издавачот) 
 

Член 5 
Достапни за јавноста се следниве документи и по-

датоци кои ги доставува акционерското друштво со по-
себни обврски за известување: 

- ревидирани годишни финансиски извештаи, за 
правниот статус и работењето на акционерските друш-
тва со посебни обврски за известување; 

- полугодишен извештај за првите шест месеци од 
календарската година; 

- тримесечни финансиски извештаи за првото и тре-
тото тримесечје од календарската година; 

- копии од сите материјали што им се доставени на 
акционерите при свикувањето на седниците на собра-
нијата на акционери; 

- извештаи подготвени од страна на извршните чле-
нови на одборот на директори или управниот одбор до-
колку: 

a) акционерското друштво има загуба поголема од 
30% од активата на друштвото;  

б) основната главнина се намали под големината 
утврдена во статутот на друштвото или  

в) постојат други посебни извештаи за работењето 
на друштвото или за некои посебни аспекти на негово-
то работење. 

 
III Постапка и услови за достапност на податоците 

во јавност 
 

Член 6 
Документите и податоците од член 4 и член 5 на 

овој Правилник, освен ценовно чувствителни информа-
ции за кои акционерското друштво со посебни обврски 
за известување има побарано од Комисијата да биде 
ослободено од обврската за обелоденување на одреде-
ни информации согласно член 161 од Законот за хар-
тии од вредност, им се достапни на сите правни и фи-
зички лица врз основа на нивно барање. 

 
Член 7 

Правните и физичките лица, кои поднеле барање, 
можат да извршат увид во документите и податоците 
од член 4 на овој Правилник во просториите на Коми-
сијата за хартии од вредност секој работен ден од 9 ча-
сот и 30 минути до 13 часот. 

  
Член 8 

Правните и физичките лица, кои поднеле барање, 
можат да извршат увид во документите и податоците 
од член 5 на овој Правилник во просториите на Коми-
сијата за хартии од вредност секој работен ден од 9 ча-
сот и 30 минути до 13 часот или на веб страницата на 
Комисијата за хартии од вредност. 

 
Член 9 

(1) Документите и податоците од член 4 и член 5 на 
овој Правилник имаат статус на претпоставена точност 
и вистинитост. 

(2) За точноста и вистинитоста на документите и 
податоците од член 4 и член 5 на овој Правилник одго-
вараат субјектите кои ги доставиле до Комисијата. 

Член 10 
(1) Комисијата за хартии од вредност дава препис 

на документите и податоците од член 5  на овој Пра-
вилник врз основа на барање од правно или физичко 
лице со надомест определен во Тарифникот на Коми-
сијата за хартии од вредност. 

(2) Надоместокот за давање препис на документите 
и податоците се уплаќаат пред поднесување на барање-
то до Комисијата за хартии од вредност. 

(3) Доказот за извршена уплата на пропишаниот на-
доместок се поднесува во прилог кон барањето до Ко-
мисијата за хартии од вредност.   

  
Преодни и завршни одредби 

 
Член 11 

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

 
         Бр. 03-2162/1         Комисија за хартии од вредност 
13 октомври 2006 година                 Претседател, 

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

1909. 
Врз основа на член 190 став 1 и член 85 став 1 од 

Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр 95/2005), Комисијата за 
хартии од вредност на својата седница одржана на 
13.10.2006 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ШТО СЕ ПОДНЕСУВА ЗА ДОЗВОЛА ЗА ОСНО-

ВАЊЕ НА БЕРЗА 
 

Општи одредби 
 

Член 1 
Со  Правилникот за формата и содржината на бара-

њето што се поднесува  за дозвола за основање на бер-
за се уредува формата и содржината на барањето што 
се поднесува за дозвола за основање на берза (во пона-
тамошниот текст: Правилник). 

 
Форма и содржина на барањето 

 
Член 2 

Барањето за дозвола за основање на берза се подне-
сува во писмена форма. 

 
Член 3 

Барањето за дозвола за основање на берза го подне-
суваат основачите на Берзата. 

 
Член 4 

Барањето за дозвола за основање на берза ги содр-
жи податоците дадени во Прилог 1 на овој Правилник  
и тоа: 

- назив на друштвото; 
- седиште на друштвото; 
- датум на потпишување на договорот за основање, 

односно датум на одржување на основачкото собрание; 
- список на основачите на берзата кој содржи назив 

и седиште на основачите на берзата; 
- видот на финансиски инструменти со кои ќе се тр-

гува на берзата; 
- податоци за висината на основачкиот капитал на 

берзата; 
- податоци за влоговите на основачите на берзата; 
- податоци за номиналниот износ на основната 

главнина; 
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- податоци за номиналната вредност на акциите кои 
им се издаваат на основачите; 

- податоците за бројот на акциите кои му се издава-
ат на одделен основач; 

- податоци за капиталската поврзаност на основачи-
те на берзата со други правни лица; 

- податоци за системот на управување на берзата; 
- податоци за членовите на органите на управување 

на берзата и нивните овластувања; 
- податоци за внатрешната организација на берзата; 
- податоци за лицата кои се одговорни за работа на 

организационите единици во рамките на берзата кои ќе 
ги извршуваат дејностите за кои се поднесува барањето;    

- список на документацијата која се поднесува кон 
барањето за добивање дозвола за основање на берзата во 
согласност со член 85 став 1 од Законот за хартии од 
вредност и Правилникот за утврдување на формата и со-
држината на дополнителните податоци што се поднесу-
ваат кон барањето за дозвола за основање на берза и за 
постапката на донесување одлука во врска со барањето; 

- податоци за лицето за контакт со Комисијата за 
хартии од вредност во врска со барањето (име и прези-
ме, единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), 
адреса, телефонски број); 

- датум на поднесување на барањето за добивање 
дозвола за основање на берза (ден, месец, година); 

- потпис на овластеното лице и печат на берзата, 
односно потпис на основачите или членовите на орга-
ните на управување на берзата. 

 
Преодни и завршни одредби 

 
Член 5 

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

 
         Бр. 03-1264/1         Комисија за хартии од вредност 
13 октомври 2006 година                 Претседател, 

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

Прилог 1- Образец Б-ДОБ 
 

Барање за дозвола за основање на берза 
 
I. Податоци за берзата 
 
1. Назив и седиште на берзата: 
____________________________________________ 
 
2. Датум на потпишување на договорот за основа-

ње, односно датум на одржување на основачкото со-
брание: 

____________________________________________ 
 
3. Видот на финансиски инструменти со кои ќе се 

тргува на берзата: 
____________________________________________ 
 
4. Висината на основачкиот капитал на берзата: 
____________________________________________ 
 
5. Номинален износ на основната главнина: 
____________________________________________ 

II. Податоци за основачите 
 
1. Основачи на берзата (назив и седиште на основа-

чите на берзата): 
____________________________________________ 
 
2. Влогови на основачите на берзата:  
____________________________________________ 
 
3. Номинална вредност на акциите кои им се изда-

ваат на основачите: 
____________________________________________ 
 
4. Податоци за бројот на акциите кои му се издаваат 

на одделен основач: 
____________________________________________ 
 
5. Податоци за капиталската поврзаност на основа-

чите на берзата со други правни лица: 
____________________________________________ 
 
III. Податоци за системот на управување на берзата: 
____________________________________________ 
 
IV. Податоци за членовите на органите на управу-

вање и нивните овластувања: 
____________________________________________ 
 
V. Податоци за внатрешната организација на берзата: 
____________________________________________ 
 
VI. Податоци за лицата кои се одговорни за работа 

на организационите единици во рамките на берзата кои 
ќе ги извршуваат дејностите за кои се поднесува бара-
њето: 

____________________________________________ 
 
VII. Список на документација која се поднесува 

кон барањето: 
 
1.___________________________________________ 
2.___________________________________________ 
3.___________________________________________ 
4.___________________________________________ 
5.___________________________________________ 
6.___________________________________________ 
7.___________________________________________ 
8.___________________________________________ 
9.___________________________________________ 
10.__________________________________________ 
 
VIII. Лице за контакт со Комисијата за хартии од 

вредност во врска со барањето за дозвола за основање 
на берза: 

 
Име и презиме: ______________________________ 
ЕМБГ: _____________________________________ 
Адреса:_____________________________________ 
Телефонски број:_____________________________ 
 
IX. Датум на поднесување на барањето за добивање 

дозвола за основање на берза: 
__________________________(ден, месец, година) 
 
X. Потпис на овластеното лице и печат на берзата, 

односно потпис на основачите или членовите на орга-
ните на управување на берзата. 


