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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

3863. 

Врз основа на член 27 став 9 и член 190 став 1 од 

Законот за хартии од вредност („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 

57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 

154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за 

хартии од вредност на Република Северна Македонија 

на седницата одржана на ден 28.11.2019 година, утврди  

 

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА 

П Р А В И Л Н И К
1
 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРИВАТНА ПОНУДА НА 

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 

Член 1 

Со Правилникот за формата и содржината на бара-

њето за одобрување на приватна понуда на хартии од 

вредност (во понатамошниот текст: Правилник) се уре-

дува формата и содржината на барањето за одобрување 

на приватна понуда на хартии од вредност (во ната-

мошниот текст: Барање). 

 

Член 2 

(1) Барањето е документ од издавачот на хартии од 

вредност во кој се наведуваат податоци за издавачот; 

податоци за лицата во надзорниот одбор, управниот 

одбор, односно одборот на директори; податоци за 

претходно издадените хартии од вредност на издавачот 

и податоци за емисијата на хартии до вредност. 

(2) Барањето задолжително содржи изјава од ли-

цето/лицата кое/кои го застапува/ат издавачот дадена 

под целосна морална, материјална и кривична одговор-

ност, дека емисијата е во согласност со закон и актите 

на друштвото, податоците наведени во барањето се ве-

родостојни, потполни и точни, и истите даваат целосен 

и вистински приказ на работењето на друштвото. 

                            
1 Во пречистениот текст на Правилникот за формата и содржина-
та на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од 
вредност се содржани Правилникот за формата и содржината на 
барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вред-
ност (Службен весник на РМ број 6/2007), Правилникот за изме-
нување и дополнување на правилникот за формата и содржината 
на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од 
вредност (Службен весник на РМ број 88/2007), Правилникот за 
изменување и дополнување на правилникот за формата и содржи-
ната на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од 
вредност (Службен весник на РМ број 4/2012),  Правилникот за 
изменување и дополнување на правилникот за формата и содржи-
ната на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од 
вредност (Службен весник на РМ број 84/2014), Правилникот за 
изменување и дополнување на правилникот за формата и содржи-
ната на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од 
вредност (Службен весник на РМ број 28/2016), Правилникот за 
изменување и дополнување на правилникот за формата и содржи-
ната на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од 
вредност (Службен весник на РМ број 182/2016), Правилникот за 
изменување и дополнување на правилникот за формата и содржи-
ната на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од 
вредност (Службен весник на РМ број 192/2019) и Правилникот 
за изменување и дополнување на правилникот за формата и сод-
ржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хар-
тии од вредност (Службен весник на РМ број 236/2019). 

(3) Барањето и документацијата што ја изготвува 

подносителот на барањето може до Комисијата за хар-

тии од вредност на Република Македонија да се подне-

се во електронска форма потпишано со квалификуван 

дигитален сертификат. 

(4) Барањето и документацијата што ја доставува 

подносителот на барањето до Комисијата за хартии од 

вредност, се доставува и во електронска форма на 

CD/DVD медиум во PDF формат, освен доколку се дос-

тавуваат во електронска форма согласно став (3) од 

овој член. 

 

Член 3 

(1) Барањето ги содржи податоците пропишани со 

образецот Б-ПП “Барање за одобрување на приватна 

понуда на хартии од вредност” кој е составен дел на 

овој Правилник. 

(2) Образецот треба да е испишан електронски, 

уредно, читливо, без корекции, да е потврден со печат 

на издавачот и потпишан на секоја страница од ли-

цето/лицата што го застапува/ат издавачот. Образецот 

задолжително ги содржи сите пропишани податоци. 

Доколку образецот се поднесува во електронска форма 

потпишан со квалификуван дигитален сертификат, не е 

потребно да содржи печат на издавачот. 

(3) Во прилог кон образецот, до Комисијата за хар-

тии од вредност издавачот задолжително ја доставува и 

документацијата пропишана со член 27 став (1) од За-

конот за хартии од вредност, податоци за постапката за 

донесувањето на актот за издавање на хартиите од 

вредност пропишани со Образецот И-ЗТД1 „Изјава за 

постапката за донесување на актот за издавање на хар-

тиите од вредност во случај на зголемување на основ-

ната главнина“ и Образецот И-ЗТД2 „Изјава за поста-

пката за донесување на актот за издавање на хартиите 

од вредност во случај на зголемување на основната 

главнина со одобрен капитал“ кои се составен дел на 

овој Правилник и доказ за платен надомест за разгле-

дување и одлучување по барањето за издавање хартии 

од вредност согласно Тарифникот за содржината и ви-

сината на одделни надоместоци што ги наплатува Ко-

мисијата за хартии од вредност. 

(4) Доколку хартиите од вредност наместо со па-

рични уплати се стекнуваат по други основи, во прилог 

кон барањето се доставува и документот согласно кој 

се стекнуваат хартиите од вредност. На пример:  при 

внесување непаричен влог во друштвото - се доставува 

проценка на истиот изготвена согласно закон; доколку 

се издаваат акции во постапка на присоединување - се 

доставува Спогодбата за присоединување; доколку се 

исплатува дивиденда во акции - се доставува Одлуката 

за распоред на финансискиот резултат и дивидендниот 

календар, итн. 

(5) Во случај на приватна понуда за запишување и 

уплаќање на хартии од вредност, која е упатена на не 

повеќе од 20 лица кои не се акционери во акционерско-

то друштво и кои не се поврзани лица со акционерите 
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во акционерското друштво, а кои се поединечно име-

нувани во актот за издавање на хартии од вредност, во 

прилог кон Барањето издавачот доставува и: 

- изјави од лицата на кои е упатена приватната по-

нуда дадени под целосна морална, материјална, и кри-

вична одговорност и заверени кај нотар дека лицето на 

кое е упатена приватната понуда, вклучувајќи ги и ли-

цата деловно, управувачки или капитално поврзани 

или се во сродство со него/неа, не поседува акции во 

друштвото кое врши приватна понуда на хартии од 

вредност  на денот на донесување на одлуката за еми-

сија на акции, како и на денот на поднесување на бара-

њето до Комисијата за хартии од вредност и нема да 

стекнува акции во истото друштво до денот на одлучу-

вање по барањето од страна на Комисијата за хартии 

од вредност; 

(6) Во случај кога приватната понуда е наменета за 

институционален инвеститор, во прилог кон Барањето 

издавачот доставува соодветен доказ дека познатиот 

купувач на кого е наменета приватна понуда е институ-

ционален инвеститор согласно член 2, точка 15 од За-

конот за хартии од вредност, односно дека е банка, 

осигурително друштво, отворен и затворен инвести-

циски фонд или пензиски фонд и друштво за управува-

ње со отворен и затворен инвестициски или пензиски 

фонд, централни банки, национални влади и органи на 

локална самоуправа, Меѓународниот монетарен фонд, 

ЕБРД, ЕИБ и финансиско холдинг друштво односно, 

друштво, чии подружници се финансиски институции 

од групата на институционални инвеститори во смисла 

на член 2 став 1 точка 15 од Законот за хартии од вред-

ност, кои учествуваат во вкупната актива на друштвото 

со најмалку 70%. 

(7) При приватна понуда за запишување и уплаќање 

на хартии од вредност во случај на заем што се тран-

сформира во влог во друштвото во постапка на зголе-

мување на основната главнина на друштвото кога зае-

мот е даден од страна на единствениот акционер на 

друштвото, до Комисијата се доставуваат следните до-

кументи:  

- договор за заем даден исклучиво од единственти-

от акционер на издавачот; 

- договор за трансформација на заем во влог во 

друштвото во постапка на зголемување на основната 

главнина; 

- одлука за трансформација на заем во влог во 

друштвото во постапката за зголемување на основната 

главнина на друштвото; 

- извештај од овластен проценител за проценка на 

заемот што се транформира во влог во друштвото во 

постапката на зголемување на основната главнина; 

- изјава од одговорното лице на издавачот заверена 

кај нотар која ги содржи податоците пропишани со 

Образецот И-ОЛ-И „Изјава од одговорното лице на из-

давачот“ кој е составен дел на овој правилник; 

- изјава од единствениот акционер на издавачот за-

верена кај нотар која ги содржи податоците пропишани 

со Образецот И-ОЛ-ЕАИ „Изјава од одговорното лице 

на единствениот акционер на издавачот„ – за правно 

лице односно со Образецот И-ФЛ-ЕАИ „Изјава од 

единствениот акционер на издавачот – физичко лице„ – 

за физичко лице. 

(8) При издавање на обезбедени обврзници по пат 

на приватна понуда, до Комисијата се доставуваат 

следните документи:  

− Договор за застапување склучен меѓу издавачот 

на обезбедените обврзници и заедничкиот застапник; 

− Договор за залог на недвижниот имот што служи 

како обезбедување склучен меѓу издавачот на обезбе-

дените обврзници и заедничкиот застапник; 

−  Доказ за упис на залогот на недвижниот имот во со-

одветниот регистар согласно Законот за договорен залог;  

− Извештај од овластен проценител за вредноста на 

недвижниот имот што служи како обезбедување.  

 

Член 4 

(1) Врз основа на податоците и документите од 

член 3 од овој Правилник,  Комисијата одлучува по Ба-

рањето, односно во рок од 15 дена донесува решение 

со кое го одобрува или одбива барањето за приватна 

понуда, сметано од денот на доставување на барањето.  

(2) Во случај на поднесување на непотполно, неу-

редно или барање со формално правни недостатоци, 

Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е 

потребно да ја дополни документацијата, при што ќе го 

предупреди за последиците од непостапувањето. До-

колку подносителот не ја дополни документацијата и 

не ги отстрани недостатоците на Барањето во рокот ќе 

се смета дека подносителот се откажал од Барањето, а 

Комисијата ќе донесе заклучок со кој ќе ја запре поста-

пката поведена по истото.  

 

Член 5 

Со влегувањето во сила на Правилникот за формата 

и содржината на барањето за одобрување на приватна 

понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ 

број 6/2007) престанува да важи Правилникот за сод-

ржината на барањето за одобрение за издавање хартии 

од вредност, по видови издавачи бр. 09-165/1 од 

21.02.2001 година (Службен весник на Република Ма-

кедонија бр.16/2001). 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на неговото објавување во „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“. 

 

Број 01-1293/1     Комисија за хартии од вредност 

28 ноември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
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