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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
3070.

Врз основа на член 177-а став (4) и (6) од Изборни-
от законик („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 142/12, 31/13 и 34/13),а во врска со Предлогот за 
донесување на Одлука за запирање на исплата за надо-
местокот на трошоците за изборна кампања за Локални-
те избори 2013 година број 42-746/3 од 24.7.2013 годи-
на и Предлогот на Државниот завод за ревизија за запи-
рање на забраната на надомест на трошоците за избор-
на кампања на поединечни организатори на изборна 
кампања кои ја исполниле обврската на извештаи за ло-
калните избори 2013 број 42-746/4 од 10.9.2013 година 
примен во Државната изборна комисија на 13.9.2013 го-
дина, Државната изборна комисија на седницата одржа-
на на 16.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

1. Престанува да важи Одлуката за запирање на исп-
лата на надоместокот на трошоците за изборна кампа-
ња за Локалните избори 2013 година број 11-2377/1 од 
5.9.2013 година во делот кој се однесува на Група изби-
рачи Виктор Цветковски – кандидат за градоначалник 
(став 1 точка 71) и Група избирачи Драган Караџински 
– носител на листа за членови на совет (став 1 точка 
72).

2. Останатиот дел на Одлуката останува во сила.
3. Оваa одлука е конечна и истата ќе се објави во 

„Службен весник на Република Македонија“, согласно 
член 177-а  став (8) од Изборниот законик.

О б р а з л о ж е н и е

Со Предлог за запирање на забраната за надомест 
на трошоците за изборна кампања на поединечни орга-
низатиори на изборна кампања кои ја исполниле обвр-
ската за доставување на извешати за локалните избори 
2013 година, број 42-746/4 од 10.9.2013 година, примен 
во Државата изборна комисија на 13.09.2013 година за-
веден под архивски број 11-2215/5, е наведено дека зак-
лучно со 6.9.2013 година Државниот завод за ревизија 
утврдил дека горенаведените  организатори на изборна-
та кампања ја извршиле обврската за доставување фи-
нансиски извештаи и со тоа ги исполниле условите за 
запирање на забраната, па согласно член 177-а став (5) 
од Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 
44/11, 51/11, 142/12, 31/13 и 34/13), забраната за испла-
та на надомстокот на трошоците за изборната кампања 
трае до уредно исполнување на обврската согласно 
член 84-б, ставовите 1 и 2 и член 85 од Изборниот зако-
ник, поради што се одлучи како во диспозитивот.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука организато-
рот на изборна кампања може да поднесе тужба до 
Управниот суд во рок од 8 дена од денот на објавување-
то на истата во „Служен весник на Република Македо-
нија“.

Бр. 11-2377/3 Државна изборна комисија
16 септември 2013 година Претседател,

Скопје Борис Кондарко, с.р.
________________________

Потпретседател,
м-р Субхи Јакупи, с.р.

________________________

Членови,
Влатко Сајкоски, с.р.

________________________

Сашо Срцев, с.р.
________________________

Анета Стефановска, с.р.
________________________

Виолета Дума, с.р.
________________________

Бедредин Ибраими, с.р.
________________________

___________

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3071.
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 и 
13/2013) и член 26 став 4 од Законот за преземање на 
акционерските друштва („Службен весник на РМ“ бр. 
69/2013), Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 5.9.2013 годи-
на го донесе, следниот

П Р А В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОСПЕКТОТ 

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
 

Член 1
Со овој правилник се пропишува деталната содржи-

ната на документот за давање понуда за преземање (во 
натамошниот текст: проспект), што лицето кое дава по-
нуда за преземање (во натамошниот текст: преземач) 
го доставува до Комисијата за хартии од вредност на 
Република Македонија (во натамошниот текст: Комиси-
јата) заедно со барањето за издавање на дозвола за по-
нудата за преземање.
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Проспект

Член 2
(1) Проспектот ги содржи податоците кои се неопход-

ни на сопствениците на хартии од вредност да им овозмо-
жат да донесат одлука во врска со прифаќање на понудата 
за преземање односно да донесат соодветна одлука дали 
да ја прифатат понудата за преземање или не. 

(2) Податоците содржани во проспектот треба да се 
напишани на разбирлив јазик и прикажани на начин 
што ќе овозможи непречена анализа. 

Одговорност за точност на проспектот

Член 3
(1) Ако во проспектот се наведени невистинити ин-

формации, лицата кои го издале проспектот, односно 
учествувале при изработката на проспектот, солидарно 
се одговорни за штетата пред имателите на хартиите од 
вредност на кои се однесува понудата за преземање, до-
колку знаеле или морале да знаат за невистинитоста на 
податоците.

(2) Лицата од ставот (1) на овој член одговараат за 
штета и ако во проспектот не се наведени значајни по-
датоци кои би можеле да влијаат врз одлуката на имате-
лот на хартии од вредност во врска со прифаќањето на 
понуда за преземање.

(3) Комисијата не одговара за веродостојноста, пот-
полноста и точноста на податоците содржани во прос-
пектот. 

(4) Одговорните лица од став (1) на овој член јасно 
се идентификуваат во проспектот со име и презиме и 
функција, и даваат изјава во која тврдат дека податоци-
те содржани во проспектот се веродостојни, потполни 
и точни и дека во проспектот не се испуштени било ка-
кви податоци кои би можеле да имаат влијание на одлу-
ката за прифаќање или неприфаќање на понудата за 
преземање. 

Содржина на Проспектот

Член 4
(1) Проспектот ги содржи податоците пропишани 

со член 26 став 2 од Законот за преземање на акционер-
ски друштва и податоците пропишани со овој правил-
ник. 

(2) Задолжителната содржина на Проспектот е про-
пишана со Прилог 1 од овој Правилник.

(3) Доколку преземачот во понудата за преземање 
нуди хартии од вредност за замена од член 15 став 1 
точка 1 од Законот за преземање на акционерските 
друштва, проспектот  задолжително содржи и:

- проспект за котирање на хартиите од вредност на 
официјалниот пазар на овластена берза во Република 
Македонија односно на берза која е поврзана со овла-
стената берза на Република Македонија;

- ревидирани финансиски извештаи за издавачот 
чии хартии од вредност се нудат за замена, доколку тие 
податоци не се веќе содржани во проспектот за котира-
ње на хартиите од вредност;

- полугодишен финансиски извештаи за издавачот 
чии хартии од вредност се нудат за замена доколку та-
ков е изготвен од крајот на последната финансиска го-
дина.

(2) Доколку преземачот во понудата за преземање 
нуди хартии од вредност за замена од член 15 став 1 
точка 2 од Законот за преземање на акционерските 
друштва, проспектот задолжително содржи и информа-
ции согласно Правилникот  за формата и содржината 
на проспектот и поканата за запишување и уплата на 
хартии од вредност донесен врз основа на Законот за 
хартии од вредност.

 (3) Покрај задолжителните елементи, проспектот 
може да содржи и други елементи.

Форма на Проспектот

Член 5
(1) Проспектот е составен од следните делови по 

следниот редослед:
1. насловна страна на Проспектот;
2. прецизна содржина;
4. останатите податоци пропишани со овој Правил-

ник. 
(2) Проспектот може да содржи графички и табелар-

ни прикази кои се во врска со текстот на проспектот.
(4) Проспектот се дава во форма на континуиран 

текст.
(5) Текстот на Проспектот се печати во еден од стан-

дардните формати.
(6) Пред содржината на Проспектот, на првата стра-

ница, се дава следната изјава:
„Комисијата за хартии од вредност не одговара за 

веродостојноста, потполноста и точноста на податоци-
те содржани во проспектот.“

(7) Проспектот го заверува и потпишува лицето/та 
кое/и го застапува/ат и претставува/ат преземачот, докол-
ку преземачот е правно лице односно го потпишува пре-
земачот доколку преземачот е физичко лице. Покрај 
овие лица, Проспектот може да го потпишат и други ли-
ца кои изготвиле одредени делови на проспектот.

(8) Секоја страна од проспектот треба да биде пот-
пишана од преземачот односно лицето/та кое/и го заста-
пува/ат и претставува/ат преземачот.

(9) Проспектот се доставува до Комисијата во ори-
гинал, во писмена форма на А4 формат. 

(10) Податоците содржани во проспектот се наведу-
ваат по редоследот утврден со овој Правилник и прило-
зите кои се составен дел на истиот.

Член 6
(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

(2) Со влегувањето во сила на овој правилник, пре-
станува да важи Правилникот за содржината на проспе-
ктот за откуп на хартии од вредност („Службен весник 
на РМ“ бр. 59/2002). 

 
Бр. 03-1564/1 Комисија за хартии од вредност

5 септември 2013 година на Република Македонија
Скопје Претседател,

м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
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