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Во секоја земја приватниот бизнис сектор  е екстремно важен за една држава, 

бидејќи неговото добро и квалитетно функционирање е клучно  за здрава  и развиена 

економија, со која тој е во нераскинлива врска. Од таа причина, грижата за добро и 

самостојно функционирање на бизнис секторот е во тесна корелација со опциите и со 

можностите за финансиската одржливост што го нуди системот. 

Уште на самиот почеток на сопствен бизнис или проширување на веќе 

постоечкиот бизнис, неминовно се поставува круцијалното прашање, а тоа е како да се 

обезбедат средства за остварување на предвидените бизнис планови. Доколку 

друштвото нема доволно сопствени акумулации, една од опциите би билo подигнување 

на заем од банка (долгорочен кредит) или заем од инвеститори (преку емисија на 

должнички хартии од вредност - обврзници) кои се подготвени да позајмат пари на 

одреден рок за што би наплатиле камата. 

Во оваа ситуација се поставува следното прашање:  

Која би била опцијата да се  прибере траен капитал, без обврска за 

негово враќање?  

Одговорот е следен:  

Издавање на  акции, со што би се прибрале средства за 

финансирање на проектираните долгорочни планови. 

 

Секако, пред да се донесе ваква одлука, би требало да се разгледаат сите 

предности и недостатоци на секој одделен вид на долгорочни извори на финансирање. 

 

 

 

 

 

Затоа ќе се обидеме да Ви ја претставиме на сликовит начин целата постапка, со  

цел, разбирање на јавната понуда на акции и котацијата на берза, предностите кои таа 

ги носи и секако согледување на  сите можности кои Ви стојат на располагање, пред да 

ја донесете конечната одлука. 

Сепак, Одлуката е Ваша!  

Вовед 

Што е целта на оваа брошура? 

Целта на оваа брошура е да Ви го приближи 
процесот на издавање на акции по пат на јавна понуда и 
„излегувањето“ на берза.   
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Кога зборуваме за IPO за едно друштво, самата постапка преставува едно ново 

придвижување и развој на компанијата, со која се започнува нова фаза во својот работен 

циклус, што подразбира голем чекор напред, во смисла на потенцијалот за раст и развој 

на истата. На овој начин, по спроведувањето на низа прецизно дефинирани, взаемно 

поврзани и временски усогласени активности, се врши трансформација на компанијата 

во јавно друштво, т.е. нејзино „отварање“ и излез на берза. Со продавањето на акциите 

преку иницијална јавна понуда се зголемува капиталот  на компанијата. 

Исто така, преку емисија на нови акции, се врши прибирање на примарен капитал 

неопходен за финансирање на раст и развој на друштвото. Без разлика, дали сакате да 

дојдете до свеж капитал за да обезбедите континуиран раст на вашата компанија или 

пак имате намера да го подобрите профилот на истата, токму  иницијалната јавна понуда 

е една од опциите.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уште на самиот почеток значајно е да се знае зошто сопствениците на друштвото 

решиле  да дадат јавна понуда. Од особена важност е и да се размисли кое би било 

најдобро време за тој чекор и следно да се фокусираат на соодветна подготовка за 

целата постапка да биде изведена на добар начин и да биде успешна јавната понуда, 

што би значело поголема профитабилност за бизнисот. 

Што е Иницијална јавна понуда (IPO)? 

Иницијална јавна понуда  (Initial Public Offering-IPO) претставува постапка 

со која, акциите на една компанија  за прв пат ќе ѝ бидат понудени на јавноста, 

односно ќе бидат пласирани на широк круг потенцијални инвеститори. 

 

Иницијалната јавна понуда суштински ја менува 

секоја компанија и мора сопствениците да бидат 

подготвени дека ќе се соочат со дополнителни барања 

во поглед на транспарентноста, односно обело-

денувањето податоци за работењето, кои доаѓаат со 

трансформацијата на самото друштво.  

 Затоа од особена важност е добрата подготовка! 

Добрата подготовка е клучна за успехот - колку 

побрзо почнат плановите и подготовките, толку 

подобро! 
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Клучна е свесноста дека со самата иницијална понуда се стартува почетокот на 

котирање на компанијата и затоа пред самата одлука треба да се зацртаат 

краткорочните и долгорочните цели. 

 

 

 

 

Обезбедувањето средства преку јавна понуда и првичното „излегување“ на 

берза носи низа предности за компанијата: 

 

Можност да се прибере значителен износ на средства за финансирање на 
компанискиот раст и развој, вклучувајќи го развојот на човечкиот капитал, 
зголемен маркетинг, поголеми можности за истражување и за развој на нови 
производи и услуги и слично; 

 

Олеснет пристап до нови извори на средства преку пазарот на капитал, 
односно полесно, побрзо и поевтино прибирање на дополнителен свеж 
капитал со нови емисии на хартии од  вредност-акции или обврзници, по веќе 
успешно спроведена иницијална јавна понуда; 

 

Олеснето преземање на нови компании преку понуда на акциите од 
компанијата како замена за акциите од компанијата која е цел на 
преземањето, или пак полесно прибирање парични средства преку пазарот на 
капитал, кои потоа ќе бидат искористени за преземање на нови бизниси; 

 

Зголемена ликвидност на акциите на компанијата (пазарното формирање на 
цените и расположливоста на акциите на берза ги привлекува инвеститорите 
да вложуваат во акциите на компанијата); 

 
Привлекување и задржување на квалитетен персонал, преку наградување на 
вработените со акции од компанијата или пак со опции на акции; 

 
Потенцијал за зголемување на вредноста на инвестираниот капитал на 
основачите на компанијата; 

 

Зголемување на репутацијата, визибилноста и кредибилитетот на 
компанијата пред инвеститорите, клиентите, деловните партнери и 
вработените и 

 

Пораст на пазарната вредност на компанијата, бидејќи со прибраните 
средства инвестира во подобрување и проширување на своето работење, а и 
станува јавна компанија, односно редовно ја информира јавноста за 
успешноста во работењето што од своја страна ја зголемува довербата и 
интересот на инвеститорите за компанијата. 

Кои се предностите на Иницијалната јавна понуда (IPO)? 
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         Понудата може да се реализира во текот на максимум  

12 месеци, но може да заврши и порано доколку: 

-  се запишат и уплатат сите понудени акции; 

-  постигнат е прагот на успешност на понудата; или  

-  компанијата издавач утврдила пократок рок за 

реализација. 

 

 

 

Што треба да се земе предвид при  

Иницијалната јавна понуда (IPO)? 

  За успешно и ефикасно  

 спроведување на самата  

постапка   за   јавна  понуда 

неопходно е јасно  да се  дефи- 

 инираат  целите  и  да се пре-  

точат   во   акциски   план   со  

временска  рамка која  ќе биде  

потребна  за  успешна  импле- 

  ментација  на поединечите  

фази   и   активности.  

Иницијалната јавна 

понуда е сложена постапка која 

влијае на сите процеси во 

работењето на компанијата.  

                                              Самиот процес на 

                                              излегување во јавноста со прва  

                                         јавна понуда на акции обично трае  

                                  околу шест месеци, колку што е  

                            потребно за да се прецизираат сите  

               детали на понудата, да се донесе формална 

одлука за издавање на акции по пат на јавна понуда, да 

се изготви проспектот, да се прибави одобрение од 

Комисијата за хартии од вредност и да се објави 

понудата. 
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Пред да излезе на пазарот на капитал, компанијата треба да се подготви.  

Процесот на подготовка опфаќа разгледување на повеќе аспекти на 

компаниското работење: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профитабилноста и изгледите за раст и развој на компанијата, 
како и предвидливоста на идните финансиски резултати. 

Успешност во  решавање од страна на раководниот кадар на  инвеститорските 
прашања од страна на раководниот кадар, вклучувајќи го поставувањето на 
стратегијата и нејзиното извршување, градење и одржување на  стабилни 
односи со новинарите од финансиската сфера, регулаторите, 
институционалните инвеститори и другите учесници на пазарот на капитал. 

Способноста јасно да се покаже позицијата на 
интелектуалната сопственост на компанијата и 
нејзините клучни деловни ангажмани. 

Конкурентската позиција на компанијата 
и конкурентските бариери за влез. 

Правните, сметководствените и другите прашања, како и регулаторните 

стандарди што треба да ги почитуваат јавните компании, вклучувајќи ги 

барањата за обелоденување на податоци и информации пропишани со 

Законот за хартии од вредност и соодветните подзаконски акти, 

стандардите за корпоративно управување, внатрешната контрола итн. 

 

Способноста на компанијата да изготви јасна 
стратегија и нејзините способности за 
спроведување на поставената стратегија. 

Способноста на раководниот кадар успешно да се подготви 
и да ја спроведе постапката на излегување на берза и 
успешно да продолжи да раководи со јавна компанија. 

Состојбата на пазарот генерално, како и пазарните услови за 
конкретната стопанска дејност на која и припаѓа компанијата. 
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При подготовка за излегување на Берза, од особена важност е компанијата 

повторно да го разгледа својот Статут и доколку е потребно да направи соодветни 

промени, односно прилагодувања на истиот.  

Покрај тоа, компанијата треба да е подготвена и од аспект на корпоративното 

управување, односно да ја прегледа организациската поставеност и соодветно да ја 

прилагоди на ситуацијата која ќе настане откако компанијата ќе излезе на берза и ќе има 

постојани обврски за известување на јавноста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пред излегување на пазарот на капитал, компанијата 

треба да има финансиски извештаи за последните три години 

со извештај од овластен ревизор за истите, како и Статут со 

сите елементи содржани согласно Законот за трговските 

друштва со кој, меѓу другото се уредуваат и видовите и 

родовите акции што ги издава компанијата, правата од тие 

акции, како и начинот на остварување на правата. 

Обезбедување  ликвидност 

и / или промена на 

сопственичката структура 

 

Обезбедување на ‚‚валута за 

аквизиција‘‘ за да се олесни 

преземањето на друга компанија 

Прибирање  на финансиски 

средства  - постапка која не е 

долга и не е оптоварена со 

отплата на главница и камати 

како што е заем од банка 

Кохерентна корпоративна 

структура и транспарентност 

во работењето 

Промоција на 

компанијата и на 

производите 

Привлекување и 

задржување на 

менаџерски тим 

Иницијалната јавна 

понуда (IPO) 

- основни информации 
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Самото котирање на берзата за една компанија значи дека се појавуваат многу 

погодности, меѓутоа неопходно е и да се истакнат и обврските и одговорноста кои би се 

поставиле пред јавното друштво. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обврски и одговорности 

на јавното друштво при 

котирање на берза 

 

Распределба 

 на профитот  

во иднина 

 

Трошоци и  

обврски поврзани со 

излегувањето  

на берза 

Усогласеност  

со редовните 

обврски и  

прописи со 

котираните 

компании 

 

Водење сметка  

за правата на 

малцинските  

акционери 

 

Јавно обелоденување на 

плановите и деталните 

финансиски извештаи 

пред конкурентите и 

јавноста 

(транспарентност) 
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Постапката за издавање на хартии од вредност опфаќа неколку фази, вклучувајќи 

ја подготовката за емисијата на хартии од вредност, анализата на пазарот, 

изготвувањето на документацијата, обезбедување на потребните одобренија и 

согласности од надлежните органи, запишувањето и уплатата на понудените хартии од 

вредност, односно реализацијата на емисијата и на крај издадените хартии од вредност 

да бидат примени на котација на официјален пазар на берза. 

 

     Подготвителна фаза   
                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постапка за иницијална јавна понуда 

Самиот процес обично трае помеѓу 3 и 6 месеци, колку 

што е потребно формално да се донесе одлука и да се излезе 

на берза до вклучување  на акциите на котација на берзата. 

IPO е сложен процес кој влијае на сите работни процеси, функции 

и активности во компанијата. Берзанското деби е преобразба во 

животниот циклус на секоја компанија. 

Во оваа фаза неопходно е да се создадат добри предуслови за 

проектот што побрзо и поефикасно да се спроведе. 

Се планираат потребните ресурси, 

потенцијалните ризици, временската рамка за 

издавањето на хартиите од вредност, како и целите кои 

треба да бидат остварени со овој проект. 

Се формира тим од стручни лица – вработени во 

компанијата, но и надворешни советници кои имаат 

соодветни знаења од областа на финансиите и деловното 

право и од дејноста на компанијата. 
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Иницијална јавна понуда (Initial Public Offer – IPO) 

За успешно спроведување на постапката на јавна понуда, покрај тимот од стручни 

лица потребно е и извршниот директор и финансискиот директор на компанијата 

постојано да бидат вклучени во сите фази од спроведувањето на јавната понуда, бидејќи 

од нивните проценки и одлуки во крајна линија ќе зависи и успешноста на понудата. 

Во подготвителната фаза клучно е компанијата – издавач да има рационален 

развоен план, кој ќе биде добро презентиран. За успешна јавна понуда, компанијата 

треба да има потенцијал за раст и развој, да има соодветна финансиска евиденција, да 

е добро позиционирана или да има изгледи за добро позиционирање во рамки на 

дејноста во која работи, предвидлива траекторија за раст, како и разбирање за тоа како 

ќе се користат средствата прибрани со јавната понуда на хартии од вредност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ревидирање на  
структурата на 
корпоративно 

управување и нејзино 
прилагодување на 

условите кои се 
наложуваат за јавните 
компании, особено од 
аспект на ангажирање 
на независни членови 

во органите на 
компанијата 

Во периодот на подготовка за излегување на берза, компанијата треба добро да 
ги осмисли и доколку е потребно да интервенира во внатрешните структури и 
организација со цел да се подготви за периодот кога ќе стане јавна компанија. 

Структурирање на 
процесот на 

одлучување со 
поголема 

вклученост на 
независните 
членови, а 

менаџментот на 
компанијата да 

ангажира стручни и 
компетентни лица 

Овозможување 
сметководството да 

се води согласно 
усвоените стандарди 

за финансиско 
известување и 

ангажирање ревизор 
кој ќе изврши 

ревизија на 
финансиските 

извештаи 

 

Компанијата  

треба да го има 

предвид и 

тајмингот кога ќе 

ги понуди хартиите 

од вредност во 

јавноста 

 

Особено се  

зема предвид 

моменталната 

состојба на 

пазарот 

Понудата и побарувачката 
за слични хартии од 
вредност 

Активностите на 
конкуренцијата 

Циклусот во кој се  
наоѓа секторот во кој 
работи издавачот 

Алтернативните извори  
за финансирање и  
нивната цена 
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Воедно, се зема предвид и подготвеноста на самата компанија од аспект на 

корпоративното управување, кадровската екипираност, планираните инвестиции и 

планираните преземања на други компании, но и нејзините финансиски перформанси. 

 

 
  

Анализа на пазарот и  

изработка на документацијата 

                                                                                                          

Во оваа фаза, клучен настан е идентификувањето на критичното ниво на 

побарувачка за хартиите од вредност што ќе ги понуди компанијата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мора да се истакне дека 

трошоците во случај на ангажирање 

на овластен учесник на пазарот на 

капитал (банка или брокерска куќа) 

кој ќе обезбеди сигурен пласман на 

хартиите од вредност (договор со 

задолжителен откуп) се повисоки 

во однос на трошоците за 

ангажирање на овластен учесник на 

пазарот на капитал, без обврска за 

задолжителен откуп на непро-

дадените хартии од вредност.  

Од особена важност е комуникацијата со 
институционалните инвеститори (друштвата кои 
управуваат со пензиски фондови, друштвата кои 
управуваат со инвестициски фондови, друштвата за 
осигурување и банките) со цел да се согледа нивниот 
интерес да земат учество во процесот. 

Исто така, важно е да се донесе одлука дали ќе биде 

ангажиран покровител на емисијата – овластена банка или 

брокерска куќа кои ќе го гарантираат откупот на 

непродадениот дел од емисијата на хартиите од вредност по 

однапред определена цена.  

Алтернативно, може да биде избран само еден агент 

на емисијата кој ќе го координира целиот процес без 

финансиски обврски спрема издавачот, односно без обврска 

за задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност. 

 

Ангажирање на овластен учесник 
на пазарот со сигурен пласман  
на хартиите од вредност 

Ангажирање на 
овластен учесник 
на пазарот без 
обврска за 
сигурен пласман  

ТР
О

Ш
О

Ц
И
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Оттука, доколку компанијата е прилично сигурна дека ќе обезбеди пласман на 

хартиите од вредност, односно дека има доволна побарувачка за хартиите од вредност 

кои планира да ги издаде, тогаш подобро е да ја одбере опцијата за ангажирање на 

овластен учесник на пазарот на капитал кој ќе ја спроведе постапката без обврска за 

задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност. Сепак, во тој случај постои 

ризик дел од понудените хартии од вредност да останат непродадени. 

- Тоа е најтранспарентен процес кој ги 

вклучува сите потенцијални инвеститори – 

од граѓани до институционални 

инвеститори (банки, друштва за 

осигурување, пензиски и инвестициски 

фондови); 

- Маркетиншки е особено важен процес, 

бидејќи им овозможува на компаниите да 

ја запознаат јавноста со своето работење и 

со главните производи и услуги кои ги 

нудат на пазарот, а воедно им овозможува 

на инвеститорите со своите средства да го 

финансираат развојот на бизнисот за кој 

веруваат дека е просперитетен;  

- Процесот на јавна понуда влијае на 

развојот и на унапредувањето на човечките 

ресурси на издавачот. 

Покрај тоа, широката база на инвеститори за една компанија значи и поголема 

одговорност и  транспарентност, подобар финансиски менаџмент, а што  пак  доведува 

и до зголемување на кредибилитетот на компанијата не само пред инвеститорите, туку 

и пред сите засегнати страни (клиентите, добавувачите, кредиторите, регулаторите и сл). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предноста од 

издавање на 

хартии од вредност 

по пат на јавна 

понуда 

 

 

Широка  

база на  

инвеститори 

Зголемување на 

кредибилитетот  

на компанијата 

пред инвеститорите  

и други засегнати  

страни 
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      Регулаторни прашања 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За да осигури поголема расположливост на хартиите од вредност во јавноста, 

издавачот - компанијата може да ја дефинира структурата на понудата, односно да 

одлучи дел од емисијата да биде наменета само за институционални инвеститори, а дел 

да биде упатена до заинтересирани инвеститори – физички лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Запишување и уплата  

на хартиите од вредност 

                                                                                                          

 

Ова е последната фаза од целиот процес, кога компанијата ги добива 

финансиските средства на сметка, а постапката за запишување и уплата на хартиите од 

вредност започнува по објавување на Поканата за запишување и уплата на хартиите од 

вредност и на Проспектот за запишување и уплата на хартиите од вредност.  

 

Компанијата  
донесува Одлука  

за издавање на 
 хартии од вредност  

по пат на јавна понуда 

Со Одлуката за издавање на 
хартии од вредност се уредуваат 
правата од хартиите од вредност и 
условите на емисијата. 

Потоа се подготвува Проспект за 
издавање на хартии од вредност по пат 
на јавна понуда. 

Комисијата за хартии од вредност 

одлучува за одобрување или одбивање на 

барањето за јавна понуда на хартии од вредност 

во рок од 60 дена од поднесувањето. 

 

Откако ќе биде донесена Одлуката за емисија на хартиите од 

вредност и изготвен Проспектот, понудата подлежи на одобрение од 

Комисијата за хартии од вредност. 
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Запишувањето на јавно понудените хартии од вредност се одвива 

преку Македонска берза согласно Правилата за тргување на берзата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проспектот се става на располагање на сите заинтересирани лица во просториите 

на издавачот и на сите места каде што се врши запишување и уплата на хартиите од 

вредност. 

Конечната содржина на Проспектот што е предмет на објавување не смее да се 

разликува од Проспектот што Комисијата го одобрила при донесувањето на решението 

за одобрение за издавање на хартиите од вредност. Одлуката на инвеститорите за 

инвестирање во хартиите од вредност се заснова на податоците и врз информациите 

содржани во Проспектот за запишување и уплата на хартиите од вредност. 

При запишувањето на хартиите од вредност 

купувачите пополнуваат писмена изјава (уписница 

истовремено со давањето на налогот за купување на 

хартиите од вредност од јавната понуда кај овластен 

учесник на пазарот на хартии од вредност (брокерска куќа 

или банка со дозвола за работа од Комисијата за хартии од 

вредност) – членка на овластена берза и овластен 

депозитар за хартии од вредност и истата има правна 

важност од моментот на реализација на налогот за 

купување. 

 

При јавна понуда на хартии од вредност, издавачот ја започнува постапката 

за запишување и уплата на хартиите од вредност најдоцна во рок од 30 дена од 

приемот на одобрението од Комисијата за хартии од вредност. 

 

При тоа треба да се води сметка поканата и проспектот за 

запишување и уплата на јавно понудените хартии од вредност да се 

објават 14 дена пред почетокот на запишувањето на хартиите од 

вредност.  

Поканата за запишување и уплата на хартиите од вредност 

се објавува во дневен весник што излегува на територијата на 

Република Северна Македонија, а заедно со Проспектот се објавува 

и на веб страницата на Берзата 14 дена пред почетокот на 

запишувањето на хартиите од вредност. 
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Хартиите од вредност кои се нудат на продажба по пат на јавна понуда се 

уплатуваат во пари на посебна наменска сметка во банка, која е отворена од страна на 

компанијата за целите на јавната понуда. За време на запишувањето, сите уплати од 

купувачите за понудените хартии од вредност се чуваат на посебна сметка во банка, која 

не може да биде користена од страна на компанијата, сѐ додека јавната понуда не биде 

успешно завршена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рокот за реализација на јавната понуда 

не може да биде подолг од 12 месеци од денот 

на започнувањето на запишувањето и уплатата 

на хартиите од вредност.  

Компанијата може со Одлуката за 

издавање на хартиите од вредност да утврди 

пократок рок за реализација на јавната понуда. 

 

Успешност  

на  јавната 

понуда 
Јавната понуда на 

хартиите од вредност се 

смета за успешно завршена 

ако во предвидениот рок за 

реализација бидат запи-

шани и уплатени најмалку 

60% од понудените хартии 

од вредност, освен ако со 

Одлуката за издавање на 

хартиите од вредност е 

предвиден повисок про-

цент на запишување и 

уплатата за емисијата да се 

смета за успешна. 

 

Успешно завршена 

јавна понуда 
Неуспешно завршена 

јавна понуда 

Ако во рокот за 

реализација на јавната 

понуда не бидат запишани 

и уплатени најмалку 60% од 

понудените хартии од 

вредност (или повисок 

процент доколку со одлука-

та за нивно издавање е 

утврден повисок процент), 

јавната понуда се смета за 

неуспешна, а сите запишу-

вања на хартиите од 

вредност се поништуваат и 

сите примени уплати за 

запишаните хартии од 

вредност се враќаат на 

инвеститорите, заедно со 

депозитна камата. 
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По завршувањето на јавната понуда (по истекот на рокот за реализација или по 

затворањето на јавната понуда по основ на постигнат процент на успешност), сите хартии 

од вредност кои не се уплатени не може да бидат предмет на продажба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компанијата ја известува Комисијата и 

јавноста за затворањето на јавната понуда 

најмалку 15 работни дена пред денот кој го 

определува како ден за завршување на јавната 

понуда. 

Доколку во рокот за реализација на јавната понуда се запишани и 

уплатени најмалку 60% од понудените хартии од вредност (или повисок 

процент доколку е  утврдено со одлуката за нивно издавање), компанијата 

може да ја затвори јавната понуда. 

По завршувањето на јавната понуда (по истекот на рокот 

за реализација или по затворањето на јавната понуда по основ 

на постигнат процент на успешност), сите хартии од вредност 

кои не се уплатени не може да бидат предмет на продажба. 

 

После успешното завршување на јавната понуда на 

хартии од вредност, зголемувањето на основната 

главнина на друштвото со емисија на нови акции се 

запишува во Трговскиот регистар што се води во 

Централниот Регистар на Република Северна Македонија, 

по што акциите се регистрираат кај овластениот 

депозитар на хартии од вредност. 

 

По регистрирањето на хартиите од вредност во 

депозитарот на хартии од вредност се врши регистрирање на 

хартиите од вредност на сопственичките сметки на одделните 

купувачи, а средствата од посебната наменска сметка се 

пренесуваат на сметка на компанијата, по што таа може да 

располага со истите. 
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За време на јавната понуда, не може да се врши секундарно тргување со хартиите 

од вредност што се предмет на понудата сè додека хартиите од вредност не бидат 

регистрирани во овластениот депозитар за хартии од вредност. 

Компанијата која успешно реализирала јавна понуда на хартии од вредност во 

рок од 15 календарски дена од денот на завршувањето на понудата ја известува 

Комисијата за бројот на запишаните и уплатени хартии од вредност, односно за 

процентот на реализација на емисијата, и истото го објавува во дневен весник кој 

излегува на целата територија на Република Северна Македонија. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Котирање на хартиите од вредност  

на берза на хартиите од вредност 

                                                                                                          

 

По регистрирањето на хартиите од вредност во депозитарот за хартии од 

вредност, друштвото може да поднесе барање до берзата за котација на истите. 

Хартиите од вредност ќе бидат вклучени на официјалниот пазар на берзата 

(котација) откако берзата ќе утврди дека се исполнети условите за котација согласно 

Правилата за котација. 

Кога хартиите од вредност ќе бидат примени на котација, издавачот ќе ја 

известува јавноста согласно Правилата за котација на берза кои ги регулираат обврските 

за известување за издавачите на официјалниот пазар на берзата. 

 

 

Успешно реализирана 
јавна понуда 

Во рок од 15 календарски дена 
од денот на завршувањето на 
понудата ја известува Комисијата за 
бројот на запишаните и уплатени 
хартии од вредност, односно за 
процентот на реализација на 
емисијата. 

Истото го објавува во дневен 
весник кој излегува на целата 
територија на Република Северна 
Македонија. 
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Иницијална јавна понуда – чекор по чекор 

Предлог за финансирање  
преку јавна понуда на ХВ 

Одлука  
од органот  

на управување 

Длабинска анализа   
и ревизија на 
финансиските извештаи 

Одлука  
од Собранието  

на акционери 

Подготовка  
на Проспект 

Барање одобрение  
од КХВ 

Решение  
од КХВ 

Објавување на  
Поканата и на 

Проспектот Започнување  
постапка за 
запишување  
и уплата 

Период на реализација 
на јавната понуда 

Известување 
за исходот на 
јавната понуда 
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Предлог за финансирање преку  

иницијална јавна понуда на хартии од вредност 

Доколку компанијата има план да го прошири своето работење за 

тоа се потребни средства, кои може да се обезбедат освен од останатите 

начини и преку, издавање на нови акции. Одговорните лица за водење на 

финансиите на компанијата заедно со целиот менаџмент ги разгледуваат 

опциите што им стојат на располагање и врз основа на анализа на 

одделните извори на финансирање даваат предлог потребните средства 

да ги обезбедат преку издавање акции. 

 

Одлука од органот на управување 

Врз основа на предлогот од финансиските експерти на компанијата 

и информациите добиени од анализата на алтернативите за обезбедување 

средства за финансирање, органот на управување на друштвото донесува 

Одлука за финансирање преку емисија на нови акции, која ја предлага на 

Собранието на акционери на друштвото (кај акционерските друштва), 

односно на Собирот на содружници (кај друштвата со ограничена 

одговорност). При тоа, во случај на друштво со ограничена одговорност, 

издавањето нови акции значи и промена на правниот облик на друштвото, 

односно негова преобразба во акционерско друштво. 

 

Длабинска анализа и ревизија на финансиските извештаи 

Откако органот на управување ќе одлучи средствата да се обезбедат 

со емисија на акции, компанијата со тим од стручни лица (сметководители, 

ревизори, правници, а по потреба и стручни лица од други области) прават 

длабинска анализа на компанијата.  

Со длабинската анализа се вреднува компанијата и се проценуваат 

перспективите и позицијата на компанијата во иднина и се утврдуваат 

рамките во кои може да се движи цената на новата емисија на акции: 

 

 

 

 

 

 

Длабинска 
анализа 

Органот на 
управување 
ги разгледува 
резултатите 
од анализата 
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Резултатите од длабинската анализа се разгледуваат од страна на 

органот на управување на компанијата.  

Со длабинската анализа се опфаќаат финансиските извештаи, 

Статутот  и другите правни акти на компанијата, сопственичката структура, 

поврзаните друштва, претходно издадените хартии од вредност, 

склучените договори, добавувачите и купувачите, менаџерските договори, 

човечките ресурси, пазарната позиција на друштвото и перспективите за во 

иднина.  

Особено се посветува внимание на финансиските извештаи на 

друштвото, кои треба да се изготвени согласно сметководствените 

стандарди што се применуваат на пазарот на капитал (Меѓународните 

стандарди за финансиско известување, а во РСМ Меѓународните 

стандарди за финансиско известување што се објавени во Службен весник 

на РСМ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Одлука од Собранието на акционери 

Резултатите од длабинската анализа се презентираат пред 

сопствениците на друштвото.  

Собранието на акционери (кај акционерските друштва) односно 

Собирот на содружници (кај друштвата со ограничена одговорност) 

одлучуваат за бројот на акции што ќе се издадат, како и за цената по која 

ќе бидат понудени на продажба, односно за рамките во кои ќе движи 

цената на понудените акции. На Собранието на акционери се разгледуваат 

и прашањата во поглед на правата од акциите, а согласно Статутот на 

друштвото.  

Кај друштвата со ограничена одговорност се донесува и Одлука за 

преобразба на друштвото во акционерско друштво. Со оглед на тоа што 

Собранието на акционери, односно Собирот на содружници се закажува 30 

дена пред неговото одржување, оваа фаза трае еден месец. 

Финансиските извештаи треба да бидат 

ревидирани од независен овластен ревизор, кој 

ќе даде мислење во согласност со 

Меѓународните стандарди за ревизија. Овој 

процес вообичаено трае од три до шест месеци. 
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Имено, согласно Законот за хартии од 

вредност, друштвото може да издава нови акции во 

неограничен износ во согласност со статутот на 

друштвото. Меѓутоа, вкупната номинална вредност 

на емисија на обврзници или комерцијални записи 

не смее да изнесува повеќе од вредноста на 

главнината на издавачот, освен доколку емисијата 

е гарантирана од банка или од државата, кога може 

да изнесува до износот на дадената гаранција, или 

во случај кога емисијата на обврзници е 

обезбедена со недвижен имот, кога може да 

изнесува до висината на главнината и 75% од 

вредноста на обезбедувањето. 

Во поглед на емисијата на должнички хартии од вредност – 

обврзници, Законот за трговски друштва уредува дека друштвото може да 

издава обврзници кои не се конвертибилни до износот на основната 

главнина, а конвертибилни обврзници до износот на половина од 

основната главнина на друштвото. 

Содржина на Одлуката за издавање на сопственички  

хартии од вредност (акции) по пат на јавна понуда 

• фирмата и седиштето на издавачот; 

• предмет на регулирање; 

• начин на издавање на хартии од вредност  
(јавна понуда или приватна понуда); 

• целта поради која се издаваат хартиите од вредност, односно 
намената на средствата од емисијата; 

• бројот, родот и класата на сопственичките хартии  
од вредност кои се издаваат; 

• номинална вредност на хартиите од вредност; 

• продажна цена на хартиите од вредност; 

• вкупна (продажна) вредност на емисијата; 

• права кои произлегуваат од обичните акции; 

• права кои произлегуваат од приоритетните акции; 

• право на глас; 

• начин на исплата на дивиденда; 

При 

одлучување 

за видот на  

хартиите од 

вредност што 

ќе се издаваат, 

треба да се 

води сметка за 

износот до кој 

друштвото 

може да 

издава нови 

хартии од 

вредност. 
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• право на првенствено купување и редоследот  
на остварување на првенството; 

• начин, време и место на запишување на хартии од вредност; 

• начин и краен рок на уплата на запишаните хартии од вредност; 

• начин на кој се објавува издавањето на хартиите од вредност 
(проспект за јавна понуда или соопштение за приватна понуда); 

• постапка за распределба на хартиите од вредност, во случај да 
бидат запишани и/или уплатени повеќе хартии од вредност од 
понудените, во случај на јавна понуда; 

• процентот на успешност во случај на јавна понуда односно 
процентот на запишување и уплата на хартии од вредност за 
јавната понуда да се смета за успешна и 

• начинот и рокот за враќање на вложените средства на 
инвеститорите кога јавната понуда е неуспешна. 

 

Содржина на Одлуката за издавање на должнички  

хартии од вредност (овбврзници) по пат на јавна понуда 

• фирмата и седиштето на издавачот; 

• предмет на регулирање; 

• начин на издавање на хартии од вредност  
(јавна понуда или приватна понуда); 

• видот на должничките хартии од вредност што се издаваат и 
правата што произлегуваат од нив;  

• количина и апоенска структура на хартиите од вредност; 

• номинална вредност на хартиите од вредност што се издаваат; 

• продажна цена на хартиите од вредност; 

• вкупна вредност на емисијата; 

• целта поради која се издаваат хартиите од вредност  
и намена на средствата од емисијата; 

• податоци за гарантот, доколку емисијата има гарант; 

• серија на хартиите од вредност; 

• висина на каматна стапка, начин на пресметување  
и исплата на истата; 

• роковите на исплата на номиналната вредност  
на обврзницата и каматата; 

• висина на основната главнина на издавачот и процентот на учество 
на емисијата  на должнички хартии од вредност во основната 
главнина и во главнината;  
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• извори на средства од каде што ќе бидат отплаќани  
должничките хартии од вредност; 

• правната положба односно субординираноста на хартијата од 
вредност (на пример видот на обврската, положбата во смисла на 
редоследот во исплатата во однос на други сегашни и идни 
обврски на издавачот, итн.); 

• ограничувања кои ги носат хартиите од вредност, а кои служат за 
заштита на идните купувачи на хартии од вредност; 

• начин, време и место на запишување на хартиите од вредност; 

• начин и краен рок на уплата на запишаните хартии од вредност; 

• начин на кој се објавува издавањето на хартиите од вредност 
(проспект за јавна понуда или соопштение за приватна понуда); 

• постапка за распределба на хартиите од вредност, во  
случај да бидат запишани и/или уплатени повеќе хартии од 
вредност од понудените, во случај на издавање на хартии од 
вредност по пат на јавна понуда; 

• преносливост на хартијата од вредност; 

• процентот на успешност во случај на јавна понуда, односно 
процентот на запишување и уплата на хартии од вредност  
за јавната понуда да се смета за успешна;   

• начинот и рокот за враќање на вложените средства на 
инвеститорите кога јавната понуда е неуспешна и 

• други информации во врска со емисијата на хартии од вредност. 

Доколку се издаваат конвертибилни должнички хартии од 
вредност, со актот за нивно издавање треба да се одреди и типот на 
хартиите од вредност во кои се конвертираат, како и условите и 
процедурите за конверзијата. 

 

Подготовка на Проспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собрание  

на акционери/ 

Собир на 

содружници 

Одлука за 

издавање на 

акции 

ЗАПОЧНУВА 

Компанија  

Изготвување 

документација  

за јавна понуда 

на акции 

НОСИ 
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Откако надлежниот орган на друштвото (Собранието на акционери, 

односно Собирот на содружници) ќе донесе Одлука за издавање на акции, 

компанијата почнува со изготвување на документацијата за јавната понуда 

на акции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покрај тоа, компанијата ги средува и другите акти врз основа на кои 

го изготвува Проспектот, како на пример Статутот, Трговската регистрација, 

Одлуката за издавање на акциите донесена од Собранието на акционери, 

изјави од органите на управување и надзор на друштвото итн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Најважниот документ за јавната 

понуда на акции е Проспектот.  

 Проспектот е писмен документ во кој се 

содржани сите релевантни податоци кои му 

овозможуваат на купувачот на хартиите од вредност, 

опишани во документот, да направи процена за 

правното, финансиското и за деловното работење на 

издавачот, за инвестициониот ризик и за правата кои 

произлегуваат од понудените хартии од вредност.  

 
Покрај Проспектот, компанијата-издавач на 

хартиите од вредност подготвува и Покана за 

запишување и уплата на хартии од вредност од 

јавната понуда, која содржи резимирани 

информации за конкретната јавна понуда, односно 

за акциите што се издаваат, правата од тие акции 

како и роковите и условите на понудата.  

 

За целите на 

спроведување на  

јавната понуда, 

компанијата што издава 

хартии од вредност по  

пат на јавна понуда 

склучува договори со: 

Овластено правно лице  
(брокерска куќа или банка  
која има дозвола за работа од КХВ) 

Берза 

Депозитар за хартии од вредност 
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Во оваа фаза се отвора и посебна сметка во банка на која ќе се 
примаат уплатите за емисијата на акции, која издавачот не смее да ја 
користи сѐ до целосно завршување на јавната понуда и регистрирање на 
акциите во депозитарот за хартии од вредност. Парите што се чуваат на 
посебната сметка за време на јавната понуда не влегуваат во стечајната 
маса на издавачот, во случај на стечај на издавачот за време на јавната 
понуда. Фазата на изготвување на Проспектот и релевантната 
документација вообичаено трае околу еден месец. 

 

Барање одобрение од Комисијата за хартии од вредност 

Откако ќе бидат изготвени Проспектот и другата документација за 
јавната понуда, компанијата-издавач на хартиите од вредност или 
овластеното правно лице со кое истата склучила договор за вршење на 
активности за успешна јавна понуда, до Комисијата за хартии од вредност 
поднесува Барање за одобрување на јавната понуда.  

 

 

 

 

 

Случаите во кои Комисијата ќе ја одбие јавната понуда се уредени 

со Законот за хартии од вредност, а тоа се:  

- ако Проспектот не е во согласност со Законот за хартии од вредност 

или со правилниците донесени врз основа на овој закон;  

- ако Проспектот содржи ветување, изјава, процена или предвидување 

кое е лажно или неточно и  

- ако содржи податоци кои даваат погрешна претстава или се 

пропуштени важни податоци. 

 

Решение за одобрување на јавната понуда на хартии од вредност 

 

 

 

 

 

 

Комисијата го разгледува Барањето и 
Проспектот и целокупната придружна документација 
во прилог кон истите и во рок од 60 дена од 
поднесување на Барањето одлучува за одобрување, 
односно неодобрување.  

 

Врз основа на целокупната документација, 

Комисијата донесува решение за одобрување или 

одбивање на барањето за издавање на хартии од 

вредност по пат на јавна понуда во рок од максимум 60 

календарски дена сметано од денот на доставување на 

барањето до Комисијата. 
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Во овој рок, Комисијата ја разгледува документацијата од 

друштвото – издавач на хартии од вредност и Проспектот за запишување и 

уплата на хартии од вредност и доколку утврди забелешки на истата и/или 

има потреба од измени и дополнувања комуницира во издавачот, со цел 

да утврди дека Проспектот е во согласност со Законот за хартии од 

вредност и подзаконските акти произлезени од истиот.  

 

Објавување на Поканата и на Проспектот  

за запишување и уплата на хартии од вредност 

Откако Комисијата ќе ја одобри јавната понуда, компанијата-

издавач на хартии од вредност е должна поканата за запишување и уплата 

на хартиите од вредност да ја објави во најмалку еден дневен весник што 

излегува на целата територија на Република Северна Македонија на 

македонски јазик и кирилско писмо, а истовремено може да ја објави и на 

еден од јазиците на заедниците во Република Северна Македонија.  

Поканата заедно со Проспектот се објавуваат на веб страната на 

Берзата. Поканата и Проспектот треба да се објават најмалку 14 дена пред 

почетокот на запишувањето на хартиите од вредност. 

 

Започнување на постапката за  

запишување и уплата на хартиите од вредност 

Компанијата-издавач на хартиите од вредност е должна да ја 

започне постапката на запишување и уплата на понудените хартии од 

вредност во рок од 30 дена од денот на приемот на одобрението од 

Комисијата.  

 

Период на реализација на јавната понуда на хартиите од вредност 

 

 

 

 

Рокот за реализација на јавната понуда на хартии од вредност не 

може да биде подолг од 12 месеци од денот на започнувањето на 

запишувањето и уплатата на хартиите од вредност, но компанијата-

издавач со Одлуката за издавање на акциите може да утврди и пократок 

рок за реализација. 

Период на 

реализација на 

јавната понуда 

Период кога заинтересираните 

лица ги запишуваат и уплаќаат 

акциите кои се предмет на 

јавната понуда 
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Известување за исходот на понудата на хартии од вредност 

Компанијата – издавач на хартиите од вредност е должна во рок од 

15 календарски дена од денот на завршување на јавната понуда да ја 

извести Комисијата за хартии од вредност и јавноста за бројот на 

запишаните и уплатени хартии од вредност, односно за процентот на 

реализација на емисијата.  

 

 

Тргување со хартиите од вредност на берза 

За време на јавната понуда не може да се врши секундарно 

тргување со хартиите од вредност што се предмет на понудата сѐ додека 

хартиите од вредност не бидат регистрирани во овластен депозитар за 

хартии од вредност. Откако ќе бидат регистрирани во депозитарот за 

хартии од вредност, со акциите може да се тргува на Македонската берза. 

 

 

Јавната понуда може да биде 
затворена и пред истекот на рокот за 
реализација доколку се продадат сите 
понудени акции или доколку е 
постигнат прагот на успешност утврден 
со Одлуката за издавање на акциите,  
кој не може да биде под 60%.  

Затворање  
на понуда  
пред истек  

на рокот   
за реализација 

Издавачот може да располага со 
средствата прибрани со јавната понуда 
само по успешно завршување на истата 
и по регистрирање на акциите во 
депози-тарот на хартии од вредност. 
Дотогаш средствата се чуваат на посебна 
сметка која не се користи од издавачот. 

Располагање 
со средствата 
прибрани со 

јавната  
понуда 
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Инаку, компанијата – издавач која успешно реализирала јавна понуда 

на хартии од вредност станува акционерско друштво со посебни обврски 

за известување. По приемот на известувањето од депозитарот за хартии од 

вредност за регистрирање на хартиите од вредност од јавната понуда, 

Комисијата го запишува друштвото во Регистарот на акционерски друштва 

со посебни обврски за известување, од кога почнуваат обврските за 

редовно известување на јавноста, односно обелоденување на податоците 

и информациите за работењето на друштвото. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРГУВАЊЕ СО 
ХАРТИИ ОД 
ВРЕДНОСТ 

Откако хартиите од вредност ќе  

бидат регистрирани во депозитарот за 

хартии од вредност, со акциите може 

да се тргува на Македонската берза 

За време на јавната понуда 

не може да се врши секундарно 

тргување со хартиите од вредност 

што се предмет на понудата 

Регистрирање на хартиите од вредност во депозитар 

Комисијата го запишува друштвото во Регистарот на 

акционерски друштва со посебни обврски за 

известување 

Успешно реализирана јавна понуда на хартии од вредност 

Започнуваат обврските за друштвото за 

редовно известување на јавноста  
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Компанијата што успешно реализирала јавна понуда на хартии од 

вредност може да побара котација на издадените хартии од вредност на 

Берза.  

Доколку Берзата ги прими на котација хартиите од вредност, тогаш 

тие ќе се тргуваат на официјалниот пазар на Берзата, а друштвото обврските 

за обелоденување ќе ги исполнува согласно Правилата за котација на 

Берзата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трговските друштва, со изградени перформанси и јасно утврдени развојни цели, 

кои преферираат дополнителен капитал и широк круг на инвеститори, котираат на 

официјалниот пазар на Берзата.  

Со котацијата на акциите на Берзата, управата на друштвото праќа јасна порака 

до потенцијалните инвеститори дека друштвото го управува транспарентно. На тој 

начин, друштвото се обврзува дека континуирано ќе ја известува јавноста, за сите 

релевантни активности и проценка на финансиската позиција, со што ги изложува 

перформансите на друштвото на јавна проценка. 

 

Котација 

По успешно спроведување на иницијална јавна 

понуда, издавачот најчесто поднесува барање за котација 

на хартиите од вредност на официјален пазар на берза. 

 

Под котација на хартии од вредност, се подразбира 

постапката на внесување на одредена хартија од вредност на 

официјалниот пазар согласно одредени критериуми пропишани 

од Берзата и обврска за редовно објавување на ценовно 

чувствителни финансиски и нефинансиски информации и 

податоци во јавноста. 
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Согласно Правилата за котација на Македонска берза АД Скопје, Официјалниот 

пазар се состои од четири пазарни подсегменти: Суперкотација, Берзанска котација, 

Задолжителна котација и Котација на мали акционерски друштва.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друштвата кои котираат на официјалниот пазар остваруваат 

повеќе бенефити од котацијата и тоа: 

 

Поефикасна заштита на 
инвеститорите, издавачите 

 и малите акционери 

Повисок рејтинг и  
углед на друштвото 

Зголемена ликвидност  
и пазарно формирање  
на цената на акциите 

Зголемување на вредноста на 
друштвото и можност за 

дневна проценка на вредноста 
на друштвото, 

Можност за прибирање нов 
капитал со емисија на нови 
хартии од вредност 

Поефикасно спроведување на 
принципите на корпоративно 
управување 

Поедноставен пристап  
и до странските берзи 

Супер  
котација Берзанска  

котација 

Задолжителна 
котација 

ОФИЦИЈАЛЕН 
ПАЗАР 

Котација на  
мали акционерски 
друштва 
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   I – Котација на акции 

I – Котација на акции 

 

                                                                                                          

 

1. Супер котација 

Посебни услови за котација на акции на подсегментот Суперкотација се:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За да бидат примени на котација на 

официјален пазар на Берзата, хартиите од вредност 

треба да ги исполнуваат општите услови за котација, 

односно да се целосно уплатени и неограничено 

преносливи, како и да бидат издадени во 

дематеријализирана форма.  

 
Во зависност од подсегментот на 

официјалниот пазар, потребно е да бидат 

исполнети и посебните услови за 

конкретниот подсегмент, како што следи: 

 

Вистинитост и објективност на 
финансиските извештаи 

Финансиски резултат 

Капитал 

Распространетост на  
родот на акциите во јавноста 

Број на акционери 

Интернет страница 

Ревидирани финансиски извештаи  
за последните три години, од кои за 
последната година со мислење без резерва 

Остварена добивка најмалку  
во последните три години 

Најмалку 10.000.000 евра 

Најмалку 20% 

Најмалку 200 

Издавачот треба да поседува  
сопствена интернет страница,  
на македонски и на англиски јазик 
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2. Берзанска котација 

Посебни услови за котација на акции на подсегментот Берзанска котација се: 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Задолжителна котација 

Посебни услови за котација на акции на подсегментот Задолжителна котација се: 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 На Берзанска котација може да бидат примени и акции издадени од  издавач кој нема ревидирани 
финансиски извештаи за последните две години, доколку во последната година има издадено хартии од 
вредност по пат на јавна понуда. 

Вистинитост и објективност на 
финансиските извештаи 

Капитал 

 

Распространетост на  
родот на акциите во јавноста 

Број на акционери 

 

Интернет страница 

Ревидирани финансиски извештаи  
за последните две години1 

Најмалку 5.000.000 евра 

Најмалку 10% 

Најмалку 100 

Издавачот треба да поседува  
сопствена интернет страница 

Вистинитост и објективност на 
финансиските извештаи 

Номинален капитал 

 

Распространетост на  
родот на акциите во јавноста 

Број на акционери 

 

Ревидирани финансиски извештаи  
за последните две години 

Најмалку 1.000.000 евра 

Најмалку 1% 

Најмалку 50 
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4. Котација на мали акционерски друштва 

Посебни услови за котација на акции на подсегментот Котација на мали акционерски 

друштва се: 

 

 

 

 

 

 

 

   II – Котација на должнички хартии од вредност 

I – Котација на акции 

 

                                                                                                          

 

1. Котација на долгорочни должнички хартии од вредност  

на подсегментот Берзанска котација 

Посебни услови за котација на долгорочни должнички хартии од вредност на 

подсегментот Берзанска котација се: 

 

 

 

 

 

 

2. Котација на краткорочни должнички хартии од вредност  

на подсегментот Берзанска котација 

Посебни услови за котација на краткорочни должнички хартии од вредност на 

подсегментот Берзанска котација се: 

 

 

 

 

 

 

Вистинитост и објективност на 
финансиските извештаи 

Капитал 

Ревидирани финансиски извештаи  
за последната година  

Најмалку 250.000 евра 

Вистинитост и објективност на 
финансиските извештаи 

Вкупна номинална вредност 
на реализирана емисија 

Ревидирани финансиски извештаи  
за последните две години  

Најмалку 200.000 евра 

Вистинитост и објективност на 
финансиските извештаи 

Вкупна номинална вредност 
на реализирана емисија 

Ревидирани финансиски извештаи  
за последната година  

Најмалку 200.000 евра 
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   III – Котација на други хартии од вредност 

I – Котација на акции 

 

                                                                                                          

На Официјалниот пазар, на подсегментот Берзанска котација можат да бидат 

котирани и други хартии од вредност дефинирани во Законот за хартии од вредност, 

како и други финансиски инструменти кои според Комисијата за хартии од вредност се 

сметаат за хартии од вредност, при што треба да бидат исполнети следните посебни 

услови: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При иницијална јавна понуда, компанијата 

која нуди на продажба хартии од вредност 

подготвува Проспект, а потоа доколку јавната 

понуда заврши успешно, компанијата има обврска 

на редовна основа да ги известува инвеститорите за 

своето работење, што опфаќа објавување на 

периодични финансиски извештаи, како и 

ревидирани годишни извештаи, но и тековни 

информации кои можат да влијаат на цената на 

хартиите од вредност (ценовно чувствителни 

информации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вистинитост и објективност на 
финансиските извештаи 

Вкупна номинална вредност 
на реализираната  емисија 

Ревидирани финансиски извештаи  
за последната година  

Најмалку 200.000 евра 

Обврски за известување 

Секоја јавна  

компанија треба 

навремено да ги  

известува инвестито- 

рите за своето  

работење. 

 

По успешно завршување на јавната понуда 

Компанијата станува акционерско друштво со посебни 
обврски за известување и се запишува во Регистарот на 
акционерски друштва со посебни обврски за известување 

Компанијата треба континуирано да ја известува 
инвеститорската јавност за своето работење 
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Тоа значи дека компанијата треба редовно да објавува неревидирани 

финансиски извештаи на годишна и на полугодишна основа, како и ревидирани годишни 

финансиски извештаи со годишен извештај за работењето.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во тој случај, изготвува Проспект за котација, кој во 

најголем дел ги содржи истите податоци како и Проспектот 

за запишување и уплата на хартии од вредност од јавна 

понуда. 

Компанијата која успешно спровела јавна понуда на хартии од 

вредност може да побара и котација на издадените хартии од вредност 

на официјален пазар на берза. 

Исто така, компаниите имаат обврска да ги објавуваат и сите 

тековни информации и извештаи. вклучувајќи информации за големи 

зделки, за зделки со заинтересирани страни, судски постапки кои 

можат значајно да влијаат на работењето на друштвото, како и 

промени во органите на управување и надзор, промени во 

сопственоста на големите акционери, итн. 

 

      Покрај периодичните 
извештаи, во Регистарот 
се објавуваат и јавниот 
повик и материјалите за 
Собранието на акционе-
ри, како и одлуките 
донесени на одржано 
Собрание на акционери. 

       Секако, за процена на 

вредноста на хартиите од 

вредност, особено важни се 

и настаните што се 

случуваат кај компанијата 

помеѓу периодите на 

известување.  
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За да бидат примени на котација на официјален пазар, одлучува Берзата откако 

ќе утврди дека хартиите од вредност ги исполнуваат општите услови за котација, 

односно да се целосно уплатени и неограничено преносливи, како и да бидат издадени 

во дематеријализирана форма, како и посебните услови кои се различни за одделните 

пазарни подсегменти (наведени претходно во делот Котација). 

Доколку акциите бидат примени на котација на Официјален пазар на Берзата, 

компанијата се брише од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за 

известување и продолжува да ја известува јавноста преку Системот за електронски 

информации за котирани друштва на Македонска берза АД Скопје.  

Согласно Правилата за котација на Берзата, друштвата се должи исто така да 

објавуваат периодични финансиски извештаи на годишна и на полугодишна основа, како 

и неревидирани тримесечни биланси на успех, објави поврзани со Собранијата на 

акционери, како и тековни информации кои можат да влијаат на цената на хартиите од 

вредност (ценовно чувствителни информации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Годишни ревидирани 

финансиски извештаи 

со Годишен извештај 

• Годишни 

неревидирани 

финансиски извештаи 

• Полугодишни 

неревидирани 

финансиски извештаи  

• Тримесечни 

неревидирани 

биланси на успех 

 

• Јавен повик за 

Собрание на  

акционери 

• Материјали за 

Собрание на 

 акционери 

• Одлуки од Собрание 

на акционери 

 

• Дивиденден календар 

• Голема зделка 

• Зделка со 

заинтересирана страна 

• Судски постапки 

• Промена на членови  

на органи на 

управување и надзор 

• Промена на  

сопственост на големи 

акционери или на 

членови на органите на 

управување и надзор 

• Нови емисии на  

хартии од вредност 

 

СОБРАНИЈА  

НА АКЦИОНЕРИ 

ФИНАНСИСКИ 

ИЗВЕШТАИ 

ТЕКОВНИ 

ИНФОРМАЦИИ И 

ИЗВЕШТАИ 
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Прилог – Потребна документација  

што се доставува до Комисијата за хартии од вредност  

при поднесување на барање за одобрение за издавање  

на хартии од вредност по пат на јавна понуда 

 

Кон барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност издавачот на 
хартиите од вредност ја приложува следната документација:  

 
Акт за издавање на хартиите од вредност (Одлука за емисија), донесен од 
надлежен орган на издавачот; 

 Проспект за запишување и уплата на хартиите од вредност; 

 Покана за запишување и уплата на хартиите од вредност; 

 Статут на друштвото; 

 Трговска регистрација; 

 

Ревидирани финансиски извештаи за претходните три години изготвени  
согласно Меѓународните сметководствени стандарди и Меѓународните  
стандарди за финансиско известување;  

 

Извештај од овластен ревизор за последните три години со независно  
ревизорско мислење за последните три години изготвено согласно 
Меѓународните стандарди за ревизија; 

 

Квартални или полугодишни финансиски извештаи, во случаите кога: 

- проспектот е со датум по завршување на девет месеци од датумот на 
последните годишни финансиски извештаи кои биле ревидирани, при што 
потребно е да се однесуваат најмалку на периодот од првото полугодие на 
финансиската година или 

- издавачот објавил квартални или полугодишни финансиски извештаи од 
датумот на неговите последни ревидирани финансиски извештаи;   
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Извештај од овластен ревизор на кварталните или полугодишните  
финансиски извештаи, доколку истите се ревидирани; 

 

Изјава од раководно лице назначено од издавачот како одговорно лице за 
содржината на Проспектот и дека: 

- емисијата е во согласност со Законот за хартии од вредност и со актот за 
издавање; 

- податоците наведени во барањето за одобрение се вистинити и точни; 

- податоците содржани во Проспектот се вистинити и точни и дека во 
Проспектот не е пропуштена ниедна ценовно чувствителна информација, 
освен ценовно чувствителните информации чие необјавување е одобрено 
од Комисијата; 

 

Одлука за зголемување на основната главнина на друштвото, а ако постојат 
повеќе родови акции и одлуката за согласност за зголемувањето на основната 
главнина на друштвото од акционерите од секој род акции, во случај кога 
барањето за одобрение се однесува на издавање акции; 

 

Податоци за постапката за донесувањето на актот за издавање на хартиите од 
вредност во смисла на почитување на одредбите од Законот за трговските 
друштва (Образец И-ЗТД1 односно Образец  И-ЗТД2); 

 

Решение од надлежен орган за издавање дозвола за работа, односно дозвола за 
основање, во случај кога како издавач се јавува банка, штедилница, осигурително 
друштво или друго правно лице за кое со закон е утврдена обврска за добивање 
дозвола за работа односно основање;  

 

Согласност, одобрение односно дозвола од друг надлежен орган  за издавање на 
хартии од вредност ако со закон е предвидено дека за издавање на хартии од 
вредност на издавачот му е потребно таква согласност, одобрение односно 
дозвола; 

 
Одлука на Собранието на акционери на друштвото за усвојување на  
финансиските извештаи за последните 3 години; 

 
Одлука на Собранието на акционери на друштвото за распоред на  
финансискиот резултат за последните 3 години; 

 
Потврда од носителот на платниот промет за состојбата на трансакциската сметка 
на друштвото за последните 60 дена до денот на поднесување на барањето; 
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Договор помеѓу издавачот и овластеното правно лице за вршење услуги со  
хартии од вредност, чиј предмет на регулирање е вршењето, за сметка на 
издавачот, трансакции и активности потребни за успешна јавна понуда на  
хартии од вредност, доколку издавачот склучил таков договор; 

 

Договор за соработка со овластен учесник на пазарот на хартии од вредност – 
членка на овластената берза и овластениот депозитар, со кој го овластува да го 
застапува во постапката на запишување на јавно понудени хартии од вредност 
преку овластената берза и во негово име да го изврши пласманот на хартиите од 
вредност од јавната понуда  што се запишуваат преку овластена берза; 

 
Договор со овластена берза преку која ќе се врши запишувањето  
на јавно понудените хартии од вредност; 

 

Договор со овластен депозитар каде се регистрирани хартиите од  
вредност на издавачот, а преку кој ќе се врши порамнувањето на јавно 
понудените хартии од вредност; 

 
Примерок од писмената изјава за запишување и уплата на хартиите  
од вредност преку берза; 

 

Доказ дека е отворена сметка во банка со посебна намена примање на  
паричните средства во текот на постапката на запишување на јавно  
понудените хартии од вредност; 

 

Доколку во Проспектот се вклучени предвидувањата, прогнозите односно 
проценките на профитот, до Комисијата се доставува  Извештај изготвен од 
независен овластен ревизор со мислењето за предвидувањата, прогнозите 
односно проценките на профитот; 

 
Доколку во Проспектот се вклучени проценки и извештаи подготвени од страна на 
експерт, до Комисијата се доставуваат соодветните проценки односно извештаи; 

 

Во случаи кога барањето за одобрение се однесува на акции од втора или од 
наредна емисија, издавачот е должен да ги поднесе следниве податоци: 

- износот на претходните одобрени и реализирани емисии;  

- видот и количината на претходно издадените хартии од вредност, со опис 
на правата кои произлегуваат од нив и нивната номинална вредност и 

- други податоци за издадените хартии од вредност пропишани од 
Комисијата; 

 
Доказ за уплата на пропишаниот надоместок за разгледување и  
одлучување по барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност. 
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Доколку исполнувањето на обврските од хартиите од вредност е гарантирано од 
едно или од повеќе лица , односно во случај кога јавната понуда на хартии од 
вредност има гарант, до Комисијата се доставува и следната документација за 
гарантот: 

 

Договор помеѓу издавачот и гарантот чиј предмет на регулирање е  
намирувањето на обврските од хартиите од вредност од страна на гарантот и 
начинот на кој ќе бидат сервисирани гарантираните плаќања;  

 Трговска регистрација на гарантот; 

 

Ревидираните финансиски извештаи за претходните три години изготвени 
согласно Меѓународните сметководствени стандарди и Меѓународните  
стандарди за финансиско известување. 

 

Извештај од овластен ревизор за последните три години со независно  
ревизорско мислење за последните три години изготвено согласно 
Меѓународните стандарди за ревизија.  

 

Документите кои издавачот ги доставува заедно со барањето за 
одобрение до Комисијата се доставуваат во оригинал или нотарски 
заверен препис, на службениот јазик во Република Северна Македонија 
односно на македонски јазик и неговото кирилско писмо. 

 

Барањето за одобрение и документите, издавачот може да ги достави 
до Комисијата и во електронска форма потпишани со квалификуван 
дигитален сертификат. 

 

Барањето за одобрение и документите, издавачот на хартиите од 
вреднот ги доставува до Комисијата и во електронска форма на CD/DVD 
медиум во PDF формат, освен доколку се доставуваат во електронска 
форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат 

 


