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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
2061. 

Врз основа на член 90 и 91 од Законот за хартии од 
вредност (“Службен весник на РМ“ бр. 95/2005), Коми-
сијата за хартии од вредност, на својата седница одр-
жана на 13.10.2006 година, донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА И РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУ-
ВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТЕЊЕ НА БЕРЗА  

Член 1 
Со Правилникот за содржината и роковите за под-

несување на извештаи за работење на берза се утврду-
ваат содржината на извештаите за работење на берза и 
роковите за нивно поднесување (во натамошниот 
текст: Правилник).  

Член 2 
Берзата доставува дневни, неделни и месечни изве-

штаи за своето работење до Комисијата за хартии од 
вредност.  

Член 3 
Дневниот извештај за работење, берзата го доставу-

ва до Комисијата за хартии од вредност во писмена и 
електронска форма. 

По завршувањето на дневното тргување и по суми-
рањето на податоците од тргувањето, берзата, истиот 
ден го доставува до Комисијата за хартии од вредност 
извештајот од став 1 од овој член.  

Член 4 
Дневниот извештај содржи: 
1. Назив на берзата која го доставува дневниот из-

вештај за работа;  
2. Број и датум на дневниот извештај;  
3. Детални податоци за тргување со хартиите од 

вредност на сите пазарни сегменти на берзата во текот 
на денот на тргување, вклучувајќи: 

- просечна цена на тргување на секоја хартија од 
вредност;  

- најдобрата куповна и продажна цена на хартијата 
од вредност;  

- максималната и минималната цена на хартијата од 
вредност;  

- последната цена на хартијата од вредност;  
- прометот остварен со секоја тргувана хартија од 

вредност;  
- процентуална промена на просечната цена на хартија-

та од вредност во тековниот ден во однос на постигнатата 
просечна цена од претходниот ден на тргување;  

- вредност на индексите на берзата според послед-
ните цени на хартиите од вредност вклучени во соод-
ветниот индекс;  

- процентуална промена на индексите на берзата во 
тековниот во однос на претходниот ден на тргување и 

- вкупен промет остварен на сите пазарни сегменти 
на берзата. 

Член 5 
Неделниот извештај за работењето, берзата го до-

ставува до Комисијата за хартии од вредност во писме-
на и електронска форма последниот ден на тргување од 
работната недела за која се однесува извештајот.  

Член 6 
Неделниот извештај содржи: 
1. Назив на берзата која го доставува неделниот из-

вештај за работа;  
2. Број на неделниот извештај со наведување на 

периодот;  
3. Деталните податоци од оствареното тргување со 

хартиите од вредност на сите пазари на берзата во те-
кот на неделата, вклучувајќи: 

- пондерирана просечна цена на тргување на секоја 
хартија од вредност со која се тргувало во текот на не-
делата, не вклучувајќи ги блок трансакциите;  

- просечна цена на тргување на секоја хартија од 
вредност, не вклучувајќи ги блок трансакциите;  

- номиналната вредност на секоја хартија од вред-
ност со која се тргувало во текот на неделата;  

- максималната и минималната постигната цена на 
хартијата од вредност со која се тргувало во текот на 
неделата;  

- вкупен број на реализирани трансакции со секоја 
хартија од вредност со која се тргувало во текот на не-
делата;  

- вкупна вредност на реализираните трансакции со 
секоја хартија од вредност со која се тргувало во текот 
на неделата; 

- број на истргувани хартии од вредност по издавач;  
- број на денови на тргување со секоја хартија од 

вредност со која се тргувало во текот на неделата;  
- вкупен промет остварен на сите пазарни сегменти 

на берзата во текот на неделата. 
 

Член 7 
Месечниот извештај за работењето, берзата го до-

ставува до Комисијата за хартии од вредност во писме-
на и електронска форма на крајот од месецот, за кој се 
однесува извештајот. 

 
Член 8 

Месечниот извештај содржи: 
1. Назив на берзата која што го доставува месечни-

от извештај за работа;  
2. Период (месец и година) за кој се доставува изве-

штајот;  
3. Остварен приход по видови работи кои ги извр-

шува берзата, согласно судската регистрација и Реше-
нието за основање и работа на берзата, издадено од Ко-
мисијата за хартии од вредност и тоа: 

3.1. Остварени приходи од котација на хартиите од 
вредност;  

3.2. Остварени приходи од сите видови трансакции 
со хартиите од вредност; 

3.3. Остварени приходи по основа на давање услуги 
на учесниците на берзата;  

3.4. Остварени приходи по други основи. 
4. Број на котирани акционерски друштва на берзата; 
5. Новокотирани акционерски друштва/хартии од 

вредност во извештајниот период;  
6. Број на акционерски друштва кои се исклучени 

од котација поради неисполнување на критериумите од 
Правилникот за котација на хартии од вредност;  

7. Податоци за состојбата и одржувањето на основ-
ната главнина на берзата за извештајниот период;  

8. Други податоци кои Комисијата за хартии од 
вредност и берзата ќе оценат дека се релевантни за из-
вештајниот период. 

 
Член 9 

Во рамките на дневните, неделните и месечните из-
вештаи за работењето на берзата, берзата задолжител-
но доставува податоци пооделно за сите блок трансак-
ции пријавени на берзата во периодот на кој се однесу-
ваат извештаите. 

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија“. 

 
Член 11 

Со влегувањето во сила на овој правилник, преста-
нува да важи Упатството за содржината на месечниот 
извештај на берзата (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 4/03). 

 
 Бр. 03-2178/1                   Комисија за хартии од вредност 

13 октомври 2006 година       Претседател,  
     Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 


