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2240. 
Врз основа на член 26 став 2 од Законот за еле-

ктронски комуникации („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 13/2005, 14/2007 и 55/2007), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одржана 
на 4 септември 2008 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИ-
СКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИИ ЗА 2008 ГОДИНА 
 
1. Се одобрува Годишниот финансиски план на 

Агенцијата за електронски комуникации за 2008 годи-
на што го донесе Комисијата на состанокот одржан на 
21 март 2008 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македони-
ја”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
         Бр. 07- 3761/1                         Претседател 
4 септември 2008 година   на Собранието на Република 

      Скопје                             Македонија, 
    Трајко Вељаноски, с.р. 

___________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
2241. 

Врз основа на член 190 и член 167 став 1 точка б, а 
во врска со членовите 154, 155 и 158 од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
однија” бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за 
хартии од вредност на седницата одржана на 09-07-
2008 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИ-
ТЕ, ПОЛУГОДИШНИТЕ, ТРИМЕСЕЧНИТЕ И ТЕ-
КОВНИТЕ ИЗВЕШТАИ, РЕЗИМЕТО ОД ГОДИШ-
НИТЕ ИЗВЕШТАИ, МАТЕРИЈАЛИ ЗА АКЦИОНЕР-
СКИ СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА 
СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ КОИ 
СЕ ВОДАТ ВО РЕГИСТАРОТ НА КОМИСИЈАТА ЗА  

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 

Општи одредби 
 

Член 1 
Со Правилникот за формата и содржината на го-

дишните, полугодишните, тримесечните и тековните 
извештаи, резимето од годишните извештаи, материја-
ли за акционерски собранија  на акционерските друш-
твата со посебни обврски за известување кои се водат 
во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност (во 
понатамошниот текст: Правилник) се уредува начинот, 
формата и содржината на доставување и објавувањето 
во јавноста на извештаите на акционерските друштва 
со посебни обврски за известување кои се водат во Ре-
гистарот на Комисијата за хартии од вредност (во по-
натамошниот текст: Регистар) за општите податоци за 

друштвото, финансиската состојба, промените во капи-
талот, правниот статус, деловните активности кои има-
ат значително влијание врз цената на хартиите од вред-
ност, неревидираните шестомесечни финансиски изве-
штаи и ревидираните годишни финансиски извештаи, 
тримесечните извештаи, тековните извештаи, материја-
ли за акционерски собранија, резиме на годишните из-
вештаи и др. 

 
Член 2 

Со Правилникот подетално се уредува следното:  
- видот и содржината на извештаите на акционерски-

те друштва кои се доставуваат до Комисијата за хартии 
од вредност  (во понатамошниот текст: Комисија); 

- видови и содржината на извештаите на акционер-
ските друштва кои се објавуваат и водат во Регистарот 
на Комисијата;  

- подготвување и форма на извештаите на акцио-
нерските друштва кои се водат во Регистарот на Коми-
сијата;  

- начин и рок на доставување на извештаите до Ко-
мисијата од страна на акционерските друштва кои се 
водат во Регистарот на Комисијата и 

- достапност за јавноста на извештаите на акцио-
нерските друштва кои се водат во Регистарот на Коми-
сијата. 

 
Видови на извештаи 

 
Член 3 

(1)Акционерските друштва со посебни обврски за 
известување  до Комисијата се должни  да доставуваат:  

1. Годишни извештаи кои содржат:  
 1.1 Општи податоци за акционерското друштво кое 

доставува извештај 
- назив на друштвото, 
- седиште и адреса,  
- телефон и факс, 
- адреса на електронската пошта,  
- адреса на интернет страницата. 
1.2 Правен статус на акционерското друштво 
- матичен број издаден од Државен завод за стати-

стика, 
- шифра на дејноста, 
- опис на дејностите (претежна дејност), 
- број на Решението од  Централниот Регистар, 
- датум на основање (ден, месец, година), 
- статусни промени на друштвото, 
- број на подружници, филијали, 
- број на вработени на последниот ден од периодот 

за кој се известува, 
- систем на управување на друштвото, 
- име и презиме на прокуристот. 
1.3 Податоци за капиталот и промени во капиталот 

на друштвото 
- вкупен износ на основната главнина, 
- број на издадени обични и приоритетни акции, 
- номинална вредност на акциите, 
- дали во периодот за кој се известува е извршена 

емисија на акции на акционерското друштво (вид на 
емисија, број на издадени акции, вкупна вредност на 
издадените акции) 
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-  дали во периодот за кој се известува е извршена 
поделба на акциите на акционерското друштво и пода-
тоци во врска со тоа, 

- број на акционери на последниот ден од периодот 
за кој се известува, 

- број и процент на сопствени обични и приоритет-
ни акции во основната главнина на последниот ден на 
периодот за кој се известува (процентот  заокружен на 
две децимали), 

- податоци за стекнување на сопствени акции од 
страна на акционерското друштво, 

- податоци за какви било значајни промени што би-
ле содржани во проспектот доколку акционерското 
друштво издало проспект во последните 12 месеци, 

- Меѓународен идентификациски број на акциите 
издадени од акционерското друштво (ИСИН број) и 

- Сметка/и (трансакциона/и) на акционерското 
друштво и назив на институцијата која ја води. 

1.4 Финансиски податоци и финансиска состојба на 
акционерското друштво 

- Цена на обичните акции (највисока и најниска) 
ако со нив се тргувало на берзата или на друг органи-
зиран пазар за периодот за кој се известува; 

- Цена на приоритетните акции (највисока и најни-
ска) ако со нив се тргувало на берзата или на друг орга-
низиран пазар за периодот за кој се известува;  

- Пазарна капитализација, доколку со акциите се тр-
гува на берза или на организиран пазар, истата се утвр-
дува со множење на последната поединечна цена на ак-
циите постигната на берза последниот ден за периодот 
за кој се известува со бројот на вкупно издадените ак-
ции. Доколку друштвото котира односно со акциите се 
тргува на повеќе берзи, пазарната капитализација се 
утврдува според последната цена на акциите на берзата 
на која имало најголем вредносен обем на тргување;  

- промени на сметководствените политики; 
- ревидиран годишен финансиски извештај усвоен 

на акционерското собрание на друштвото (се наведува 
датумот на одржување на акционерското собрание) 
подготвен согласно меѓународните ревизорски стан-
дарди (го изготвува друштво за ревизија кое има реги-
стрирано дејност во согласност со Закон и е запишано 
во Регистарот на друштва за ревизија, кој се води од 
надлежен орган во Република Македонија); 

- анализа и образложение на деловните резултати и 
програма за развој на акционерското друштво; 

- податоци за членовите на управниот, надзорниот  
одбор, односно за членовите на одборот на директори, 
како и податоци за нивно процентуално учество во ос-
новната главнина на акционерското друштво; 

- податоци за физички и/или правни лица кои посе-
дуваат повеќе од 5% од акциите на друштвото  (име, 
презиме, број на пасош и земја од која е издаден пасо-
шот за странско лице; за правни лица: назив, седиште, 
адреса, матичен број), број и процент  на обични и при-
оритетни акции во сопственост (процентот заокружен 
на две децимали); 

- податоци на сите договори за наградување на  чле-
новите на управниот и надзорниот одбор или одборот 
на директори, односно лицата со посебни одговорно-
сти и овластувања; 

- податоци за трансакциите помеѓу акционерското 
друштво со поврзаните лица; 

- политика за распределба на дивиденда на акцио-
нерското друштво, дивиденда исплатена за една обич-
на акција за последните три години поединечно (во ап-
солутен износ и во процентуален износ во однос на но-
миналната вредност, заокружен на две децимали) и ди-
виденда исплатена за една приоритетна акција во пос-
ледните три години поединечно (во апсолутен износ и 
во процентуален износ во однос на номиналната вред-
ност, заокружен на две децимали); 

- податоци за деловни активности кои имаат значи-
телно влијание на пазарната цена на хартиите од вред-
ност како што се: назив на берзата или друг организи-
ран пазар на кој се тргува со хартиите од вредност на 
друштвото, информација за котација на хартиите од 
вредност на друштвото и назив на берзата на која коти-
раат, правни прашања (коментар на органите на упра-
вување/менаџментот за сите судски постапки во кои е 
вклучено акционерското друштво како тужител однос-
но тужена страна, чија вредност  изнесува најмалку 5% 
од вредноста на капитал на друштвото определена врз 
основа на последните ревидирани годишни финанси-
ски извештаи) и останати значајни прашања кои влија-
ат на цената на хартиите од вредност  (се наведуваат 
значајни настани кои не се опфатени со претходните 
алинеи, а би можеле да влијаат на цената на хартиите 
од вредност). 

2. Полугодишни извештаи кои содржат: 
2.1. Општи податоци за акционерското друштво кое 

доставува извештај 
- назив на друштвото, 
- седиште и адреса,  
- телефон и факс, 
- адреса на електронската пошта,  
- адреса на интернет страницата. 
2.2. Правен статус на акционерското друштво 
- матичен број издаден од Државен завод за стати-

стика, 
- шифра на дејноста, 
- опис на дејностите (претежна дејност), 
- број на Решението од  Централниот Регистар, 
- датум на основање (ден, месец, година), 
- статусни промени на друштвото, 
- број на подружници, филијали, 
- број на вработени на последниот ден од периодот 

за кој се известува, 
- систем на управување на друштвото и 
- име и презиме на прокуристот. 
2.3. Податоци за капиталот и промени во капиталот 

на друштвото 
- вкупен износ на основната главнина, 
- број на издадени обични и приоритетни акции, 
- номинална вредност на акциите, 
- дали во периодот за кој се известува е извршена 

емисија на акции на акционерското друштво (вид на 
емисија, број на издадени акции, вкупна вредност на 
издадените акции) 

- податоци за стекнување на сопствени акции од 
страна на акционерското друштво, 
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- дали во периодот за кој се известува е извршена 
поделба на акциите на акционерското друштво и пода-
тоци во врска со тоа, 

- број на акционери на последниот ден од периодот 
за кој се известува, 

- број и процент на сопствени обични и приоритет-
ни акции во основната главнина на последниот ден на 
периодот за кој се известува (процентот  заокружен на 
две децимали), 

- Меѓународен идентификациски број на акциите 
издадени од акционерското друштво (ИСИН број) и 

- Сметка/и (трансакциона/и) на акционерското 
друштво и назив на институцијата која ја води. 

2.4 Финансиски податоци и финансиска состојба на 
акционерското друштво 

- Цена на обичните акции (највисока и најниска) 
ако со нив се тргувало на берзата или на друг органи-
зиран пазар за периодот за кој се известува, 

- Цена на приоритетните акции (највисока и најни-
ска) ако со нив се тргувало на берзата или на друг орга-
низиран пазар за периодот за кој се известува,  

- Пазарна капитализација, доколку со акциите се тр-
гува на берза или на организиран пазар, истата се утвр-
дува со множење на последната поединечна цена на ак-
циите постигната на берза последниот ден за периодот 
за кој се известува со бројот на вкупно издадените ак-
ции. Доколку друштвото котира односно со акциите се 
тргува на повеќе берзи, пазарната капитализација се 
утврдува според последната цена на акциите на берзата 
на која имало најголем вредносен обем на тргување;  

- подетално образложение за работењето на акцио-
нерското друштво со кое се ажурираат податоците об-
јавени во претходниот годишен извештај и 

- неревидирани финансиски извештаи (биланс на 
состојба, биланс на успех, извештај за паричниот тек и 
извештај за промена на капиталот) подготвени во сог-
ласност со меѓународните стандарди за финансиско из-
вестување дадени во Прилозите 1, 2, и 3 на овој Пра-
вилник.   

3. Тримесечни финансиски извештаи за првото и 
третото тримесечје од календарската година за која из-
вестува друштвото,  кои содржат:  

- неревидиран консолидиран и неконсолидиран ку-
мулативен Биланс на успех за првото (I до III месец)  и 
третото (I до IX месец) тримесечје од календарската го-
дина во согласност со меѓународните стандарди за фи-
нансиско известување дадени во Прилозите 1, 2, и 3 на 
овој Правилник.   

- консолидирани нумерички податоци во табеларна 
форма за вкупниот приход и остварена добивка или за-
губа пред и по оданочувањето за соодветното триме-
сечје и 

- подетално образложение за работењето на акцио-
нерското друштво, добивката односно загубата за соод-
ветното тримесечје, како и проценка за идното работење 
на акционерското друштво и неговите поврзани лица до 
крајот на деловната година, вклучувајќи ги и евентуал-
ните непредвидливи околности и ризици кои можат да 
влијаат на работењето на акционерското друштво; 

4. Тековни соопштенија подготвени од страна на 
извршните членови на одборот на директори или 
управниот одбор на друштвото: 

-  доколку акционерското друштво има загуба пого-
лема од 30% од активата на друштвото; 

-  доколку основната главнина се намалила под го-
лемината утврдена во статутот на друштвото; 

- доколку постојат големи зделки и зделки со заин-
терисирани страни (Прилог 4) и 

- доколку постојат други посебни извештаи за рабо-
тењето на друштвото или посебни аспекти на неговото 
работење. 

5. Ценовно чувствителни информации, а задолжи-
телно во случаите на: 

- стекнување или отуѓување на значаен дел од 
средствата на акционерското друштво; 

- промена на овластен ревизор на акционерското 
друштво; 

- оставки, разрешување односно промена  на члено-
вите од органите на управување во акционерското 
друштво; 

 - склучување или раскинување на договори или дру-
ги правни работи кои влијаат врз работата и исполнува-
ње на основната дејност на акционерското друштво; 

 - секој настан кој може да предизвика ненавремено 
или предвремено плаќање на финансиските обврски на 
акционерското друштво; 

 - отворање на постапка за стечај или ликвидација 
на акционерското друштво; 

- неисполнување на обврски врз основа на издадени 
обврзници од страна на акционерското друштво; 

- известување за сите судски постапки во кои е 
вклучено акционерското друштво како тужител однос-
но тужена страна, чија вредност изнесува најмалку 5% 
од вредноста на капитал на друштвото определена врз 
основа на последните ревидирани годишни финанси-
ски извештаи и 

- сите промени на правата што ги носат акциите од 
ист род издадени од акционерското друштво. 

 
6. Материјали за акционерски собранија: 
- акционерското друштво во најкус можен рок до-

ставува копии од сите материјали што им се доставени 
на акционерите при свикување на седниците на собра-
нијата на акционери на друштвото. 

- во случаите на консолидирани финансиски изве-
штаи: се доставуваат и податоци за називот, седиштето 
и адресата на сите субјекти од консолидацијата. 

 
Член 4 

Форма и начин на доставување  
на извештаите 

 
(1) Акционерското друштво со посебни обврски за 

известување ги доставува извештаите, тековните сооп-
штенија, како и материјалите за акционерските собра-
нија во електронска форма преку соодветен модул и 
програма на веб страницата на Комисијата.  

(2) Програмата преку која се доставуваат податоци-
те од став 1 на овој правилник однапред се доставува 
до секое акционерско друштво со посебни обврски за 
известување поединечно, од страна на Комисијата. 

(3) Начинот и постапката од став 1 на овој член  Ко-
мисијата може со посебен акт дополнително да ја опре-
дели. 
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(4) При доставување на извештаите под точките 1, 2 
и 3 од членот 3 на овој Правилник, акционерското 
друштво со посебни обврски за известување задолжи-
телно доставува и писмена изјава на одговорното лице 
на друштвото, со која што се потврдува точноста и ви-
стинитоста на податоците содржани во извештаите. 

(5) На барање на Комисијата, акционерското друш-
тво со посебни обврски за известување е должно вед-
наш по приемот на барањето од Комисијата да достави 
писмен примерок (копија) од извештаите и податоците 
определени со овој Правилник. 

 
Рок на доставување на извештаите 

 
Член 5 

(1) Тримесечните извештаи акционерското друштво 
ги доставува до Комисијата, со состојба на последниот 
ден од тримесечието, најдоцна 30 дена од последниот 
ден на тримесечието. 

(2) Полугодишниот извештај акционерското друш-
тво го доставува до Комисијата, со состојба на послед-
ниот ден од шестомесечието, најдоцна 45 дена од пос-
ледниот ден на шестомесечието. 

(3) Годишниот извештај акционерското друштвото 
го доставува до Комисијата во рок од четири месеци по 
завршување на секоја календарска година.  

(4) Тековните соопштенија подготвени од страна на 
извршните членови на одборот на директори или 
управниот одбор на друштвото се поднесуваат до Ко-
мисијата од моментот на настанувањето на околности-
те определени во Законот за хартии од вредност, а нај-
доцна во рок од 5 работни дена. 

(5) Ценовно чувствителните информации од момен-
тот на стекнувањето со овие информации акционерско-
то друштво ги доставува веднаш до Комисијата. Овие 
информации се објавуваат веднаш, но не подоцна од 
десет календарски денови во најмалку во еден дневен 
весник во Република Македонија од денот на стекнува-
њето со вакви информации на акционерското друштво. 

(6) Материјалите за акционерски собранија се до-
ставуваат до Комисијата во најкус можен рок, а најдоц-
на во рок од 7 работни  дена пред почетокот на акцио-
нерскито собрание. 

 
Објавување на податоците во Регистарот 

 
Член 6 

Во Регистарот на Комисијата, односно на нејзината 
Веб страница се објавуваат: Годишни извештаи, Полу-
годишни извештаи, тримесечни финансиски извештаи 
за првото и третото тримесечје од календарската годи-
на за која известува друштвото, Тековни соопштенија 
подготвени од страна на извршните членови на одбо-
рот на директори или управниот одбор на друштвото и 
Ценовно чувствителните информации.  

 
Резиме и  објава на резиме на  годишен извештај 

 
Член 7 

(1) Резимето на годишниот извештај на акционер-
ско друштво содржи: 

Дел од ревидираниот годишен финансиски изве-
штај за работењето на акционерското друштво (би-
ланс на успехот, биланс на состојба, состојбата со па-
ричните текови, состојба и промени на акционерскиот 
капитал и мислење на овластениот ревизорот во врска 
со финансиските резултати на друштвото) подготвени 
согласно меѓународните сметководствени стандарди 
и меѓународните стандарди за финансиско извес-
тување. 

(2) Акционерското друштво кое се води во Региста-
рот на Комисијата е должно да го објави резимето од 
став 1 на овој член во најмалку еден дневен весник во 
Република Македонија, во рок од 15 календарски дена 
од доставувањето на годишниот извештај до Комисија-
та и за тоа да ја извести Комисијата. 

(3) Во резимето од став 1 на овој член задолжител-
но се наведува дека годишниот извештај во целост е 
достапен во седиштето на друштвото и во просториите 
на Комисијата односно на нејзината веб страница. 

 
Член  8 

(1) На барање од правно или физичко лице, Коми-
сијата овозможува увид и дава препис на извештаите 
од член 3 на овој Правилник. 

(2) За издавање на препис на извештаите врз основа на 
барањето од став 1 на овој член се наплатува надомест 
согласно актот за висината на одделните надоместоци 
што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.  

 
Член  9 

(1) Податоците содржани во извештаите имаат ста-
тус на претпоставена точност и вистинитост. 

(2) За точноста и вистинитоста на податоците содр-
жани во извештаите одговараат одговорните лица во 
акционерското друштво. 

(3) Комисијата не одговара за точноста и висти-
нитоста на податоците содржани во извештаите до-
ставени од друштвата, ниту на податоците кои на-
стануваат со нивна понатамошна обработка (според-
би, анализи и сл.). 

 
Преодни и завршни одредби 

 
Член 10 

(1) Овој правилник влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува почнувајќи од 01.01.2009 
година. 

(2) Со денот на примената на овој правилник пре-
станува да важи Правилникот на Комисијата за хар-
тии од вредност бр. 03-2680/1 од 01.12.2006 година 
објавен во „Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 6/2007. 

 
     Бр. 03-1737/2           Комисија за хартии од вредност 
9 јули 2008 година                       Претседател, 

   Скопје                 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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