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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; 


