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Член 2 
За добивање дозвола за работење, друштвото за ин-

вестиционо советување до Комисијата за хартии од 
вредност кон барањето приложува: 

- акт за основање на друштвото (статут); 
- опис на услугите кои ќе ги врши друштвото; 
- податоци за основачите вклучувајќи и податоци за 

нивното учество во капиталот на други правни лица; 
- доказ за висината на основната главнина согласно 

Законот за хартии од вредност; 
- дозволи за работење издадени од соодветни ин-

ституции во случај кога основач на друштвото за инве-
стиционо советување е банка или осигурително друш-
тво; 

- деловен план за основање и работење на друштво-
то за инвестиционо советување; 

- акт за чување на деловна  тајна, спречување на 
злоупотреба на деловна тајна, како и начинот и можно-
ста за проток на информации во и надвор од друштвото 
за инвестиционо советување; 

- акт за работење со странки и 
- употребна дозвола за деловниот простор согласно 

закон. 
 

Член 3 
(1) Друштвото за инвестиционо советување може 

да врши услуги на инвестиционо советување ако има 
вработено најмалку едно лице со положен стручен ис-
пит за инвестиционо советување и дозвола за работење 
на инвестиционен советник издадени од Комисијата за 
хартии од вредност. 

(2) За исполнување на условот од став 1 на овој 
член, друштвото за инвестиционо советување со бара-
њето за добивање дозвола за работење приложува: 

- дозвола за работење на инвестиционен советник 
издадена од Комисијата за хартии од вредност за лице-
то односно лицата кои ќе работат во друштвото за ин-
вестиционо советување; 

- изјава и доказ  од  надлежен орган дека лицето од-
носно лицата кои ќе работат во друштвото за инвести-
ционо советување не се осудувани за кривични дела 
против имотот, за фалсификување пари, печати и доку-
менти и за затајување данок. 

 
Член 4 

По уписот на основањето во трговскиот регистар, 
друштвото за инвестиционо советување е должно до 
Комисијата за хартии од вредност да достави соодвет-
на документација од која може да се види дека најмал-
ку едно лице што има добиено дозвола за работење на 
инвестиционен советник, засновало редовен работен 
однос во друштвото за инвестиционо советување.  

 
 

Член 5 
По доставувањето на потребната документација 

предвидена во членовите 2 и 3 од овој Правилник, Ко-
мисијата за хартии од вредност пристапува кон разгле-
дување и одлучување по барањето за добивање на доз-
вола за работење на друштвото за инвестиционо сове-
тување во рокот утврден со закон.   

 
Член 6 

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

  
         Бр. 03-2161/1         Комисија за хартии од вредност 
13 октомври 2006 година                 Претседател, 

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

1908. 
Врз основа на член 190 став 1 и член 229 став 2 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  ПОСТАПКАТА И УСЛОВИТЕ ЗА ДОСТАП-
НОСТ НА ПОДАТОЦИ  ОД ИЗДАВАЧ НА ХАР-
ТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ОД АКЦИОНЕРСКИТЕ 
ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕ-

СТУВАЊЕ 
 

Општи одредби 
 

Член 1 
Со Правилникот за постапката и условите за до-

стапност на податоци од издавач на хартии од вредност 
и од акционерските друштва со посебни обврски за из-
вестување (во понатамошниот текст: Правилник) се 
определуваат постапката и условите за достапност во 
јавноста на документи и податоци доставени од: 

a) Издавачот во врска со издавањето на хартии од 
вредност и 

б) Акционерските друштва со посебни обврски за 
известување согласно  одредбите на Законот за хартии 
од вредност. 

 
Член 2 

Под издавачи на хартии од вредност во смисла на 
овој Правилник се подразбираат: Министерството за 
финансии во име на Република Македонија, Народната 
банка на Република Македонија, општините и градот 
Скопје, акционерските друштва и командитните друш-
тва со акции, како и други домашни и странски правни 
лица во согласност со одредбите од Законот за хартии 
од вредност или други закони. 

 
Член 3 

Под Акционерско друштво со посебни обврски за 
известување се подразбира друштво кое извршило јав-
на понуда на хартии од вредност, или има основна 
главница од 1.000.000 Евра во денарска противредност 
и повеќе од 100 акционери или е котирано на берза. 

 
I Достапност во јавноста на документи и податоци 
доставени од акционерските друштва со посебни об-
врски за известување (издавачот) во врска со изда-

вањето на хартии од вредност 
 

Член 4 
Во врска со издавањето на хартии од вредност, до-

стапни за јавноста се следниве документи и податоци 
кои акционерското друштво издавач ги доставува:  

1. Во услови на јавна понуда 
а) Статут на издавачот; 
б) Трговска регистрација; 
в)Финансиски извештаи за претходните три години 

во согласност со меѓународните стандарди за финанси-
ско известување; 

г) Извештај од овластен ревизор за последните три 
години во согласност со меѓународните ревизорски 
стандарди; 

д) Aкт за издавање на хартиите од вредност; 
ѓ) Износот на претходните одобрени и реализирани 

емисии, доколку издавачот веќе има издадено хартии 
од вредност; 

е) Видот и количината на претходно издадените 
хартии од вредност, со опис на правата кои произлегу-
ваат од нив и нивната номинална вредност. 
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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; 


