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ж) датумот на порамнување на трансакцијата и 
е) напомена дека порамнувањето ќе се изврши по 

завршувањето на рокот за запишување и уплата на јав-
ната понуда на хартии од вредност и дека правата од 
хартиите од вредност ќе настанат од моментот на нив-
ното запишување во овластениот депозитар.  

 
Член 11 

Во член 9 во став 1 и став 2 од Правилникот за на-
чинот и постапката на запишување на хартии од вред-
ност зборовите: „Централниот“ се заменуваат со зборо-
вите: „овластениот“.  

 
Член 12 

Во Прилогот 1 во I ДЕЛ од Правилникот за начинот 
и постапката на запишување на хартии од вредност збо-
ровите: во заградата „издавачот/“ се бришат, а по зборо-
вите: „хартии од вредност“ се додаваат зборовите: „– 
членка на овластената берза и овластениот депозитар“.  

 
Член 13 

Во Прилогот 1 во последниот ред од Правилникот 
за начинот и постапката на запишување на хартии од 
вредност зборовите: „издавачот/“ се заменуваат со збо-
ровите: „овластениот учесник на пазарот на хартии од 
вредност – членка на овластената берза и овластениот 
депозитар кое го примило налогот за купување на хар-
тии од вредност од јавна понуда“.  

 
Член 14 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 03-1808/3           Комисија за хартии од вредност 

25 октомври 2010 година  на Република Македонија 
      Скопје                           Претседател, 
                             Марина Наќева Кавракова, с.р. 

___________ 
3027. 

Врз основа на член 13 и член 190 став 2 од Законот 
за хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 95/05, 25/07, 7/08 и 57/2010), Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25.10.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДО-
БРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА („СЛУЖБЕН  ВЕСНИК 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БР. 6/2007) 
 

Член 1 
Во член 2 став 2 од Правилникот за содржината на 

барањето за одобрение за издавање на хартии од вред-
ност по пат на јавна понуда зборовите: „доколку овла-
стеното правно лице“ се заменуваат со зборовите: 
„кое“ и по зборовите: „успешна јавна понуда на хартии 
од вредност“ се додаваат зборовите: „и договор за со-
работка со издавачот, со кој издавачот го овластува да 
го застапува во постапката на запишување на јавно по-
нудени 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“. 

                                                          
Член 2 

Во член 4 став 1 од Правилникот за содржината на 
барањето за одобрение за издавање на хартии од вред-
ност по пат на јавна понуда последната реченица „Ро-
кот за одлучување по Барањето почнува да тече по 
комплетирањето на Барањето и документацијата која 
се поднесува кон истото.“ се брише. 

Член 3 
Во Прилогот 1: Образец Б-ЈП од Правилникот за 

содржината на барањето за одобрение за издавање на 
хартии од вредност по пат на јавна понуда во воведни-
от дел по зборовите: во заградата „(доколку издавачот 
на хартии од вредност склучил таков договор)“ се дода-
ваат и зборовите: „и договор за соработка со издавачот, 
со кој издавачот го овластува да го застапува во постап-
ката на запишување на јавно понудени хартии од вред-
ност преку овластената берза и во негово име да го извр-
ши пласманот на хартиите од вредност од јавната пону-
да што се запишуваат преку овластена берза“.                                             

 
Член 4 

Во Прилогот 1: Образец Б-ЈП од Правилникот за 
содржината на барањето за одобрение за издавање на 
хартии од вредност по пат на јавна понуда во точка 1.9. 
податокот „ЕМБГ“ се брише.  

 
Член 5 

Во Прилогот 1: Образец Б-ЈП од Правилникот за 
содржината на барањето за одобрение за издавање на 
хартии од вредност по пат на јавна понуда во точка 4 
подточка 4.1.4 по зборот „истата“ се става запирка и се 
додаваат зборовите: „како и начинот на утврдување на 
цената согласно правилата на овластена берза преку 
која ќе се врши запишувањето на јавно понудените 
хартии од вредност со која издавачот за тоа склучил 
договор“.  

 
Член 6 

Во Прилогот 1: Образец Б-ЈП од Правилникот за 
содржината на барањето за одобрение за издавање на 
хартии од вредност по пат на јавна понуда во точка 4 
подточка 4.1.7. зборовите: „местотo“ се заменуваат со 
зборовите: „податоци за овластена берза преку која ќе 
се врши запишувањето на јавно понудените хартии од 
вредност со која издавачот за тоа склучил договор и за 
овластените правни лица – членки на овластената берза 
и овластен депозитар„ и во делот во заградата во оваа 
точка зборовите „издавачот или просториите на овла-
стен учесник на пазарот кој за тоа има договор со изда-
вачот“ се заменуваат со зборовите: „овластените прав-
ни лица – членки на овластената берза и овластен депо-
зитар“.  

 
Член 7 

Во Прилогот 1: Образец Б-ЈП од Правилникот за 
содржината на барањето за одобрение за издавање на 
хартии од вредност по пат на јавна понуда во точка 4 
подточка 4.1.8. по зборовите: „хартиите од вредност“ 
се додаваат зборовите: „утврдени согласно правилата 
на овластена берза преку која ќе се врши запишување-
то на јавно понудените хартии од вредност со која из-
давачот за тоа склучил договор“.                                                            

 
Член 8 

Во Прилогот 1: Образец Б-ЈП од Правилникот за 
содржината на барањето за одобрение за издавање на 
хартии од вредност по пат на јавна понуда во точка 4 
подточка 4.1.9. по зборовите: „хартиите од вредност“ 
се додаваат зборовите: „утврден согласно правилата на 
овластена берза преку која ќе се врши запишувањето 
на јавно понудените хартии од вредност со која издава-
чот за тоа склучил договор“.  

 
Член 9 

Во Прилогот 1: Образец Б-ЈП од Правилникот за 
содржината на барањето за одобрение за издавање на 
хартии од вредност по пат на јавна понуда во точка 6 
по зборовите „со задолжителен откуп на непродадени-
те хартии од вредност“ се додаваат зборовите: „(докол-
ку има склучено таков договор) и/или договор за сора-
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ботка со издавачот, со кој издавачот го овластува да го 
застапува во постапката на запишување на јавно пону-
дени 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“.  

 
Член 10 

Во Прилогот 1: Образец Б-ЈП од Правилникот за 
содржината на барањето за одобрение за издавање на 
хартии од вредност по пат на јавна понуда по точка 6 
се додава нова точка 7 која гласи: 

 
„Издавачот на хартии од вредност има склучено Договор 
бр.______ од ___________________ за спроведување на  
                                (ден, месец, година) 
постапката на запишување на јавно понудените хартии 
од вредност со овластената берза  
_______________________________________________ 
                      (назив и седиште на овластената берза) 
застапувана од ________________________________. „ 

(име и презиме на лицето/лицата овластени да ја застапуваат 
овластената берза) 

  
Член 11 

Во Прилогот 1: Образец Б-ЈП од Правилникот за 
содржината на барањето за одобрение за издавање на 
хартии од вредност по пат на јавна понуда точката 7 
станува точка 8. 

 
Член 12 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во  „Службен весник на Република Македонија”. 

 
  Бр. 03-1823/3          Комисија за хартии од вредност 

25 октомври 2010 година     на Република Македонија 
      Скопје                           Претседател, 
                          Марина Наќева Кавракова, с.р. 

__________ 
3028. 

Врз основа на член 13 и член 190 став 2 од Законот 
за хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 95/05, 25/07, 7/08 и 57/2010), Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25.10.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМAТA И СОДРЖИНAТA НA 
ПРОСПЕКТОТ И ПОКAНAТA ЗA ЗAПИШУВAЊЕ 
И УПЛAТA НA ХAРТИИ ОД ВРЕДНОСТ („СЛУЖ-
БЕН  ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ 

БР.28/2008) 
 

Член 1 
Во член 5 од Правилникот за формaтa и содржинaтa 

нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и уплaтa нa 
хaртии од вредност зборовите: „во име и за сметка на 
издавачот“ се бришат и реченицата почнува со зборот 
„проспектот“ а по зборот „изготвува“ се додаваат збо-
ровите: „издавачот или“.  

 
Член 2 

Во член 7 став 9 од Правилникот за формaтa и со-
држинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност по зборовите: „А4 фор-
мат“ се додаваат зборовите: „и во електронска форма 
на CD/DVD медиум во PDF формат“.  

 
Член 3 

Во Прилогот 1 од Правилникот за формaтa и содр-
жинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност во точката 3 алинеја 4 по 

зборот „понудени“ се става запирка и се додаваат збо-
ровите: „како и начинот на утврдување на цената сог-
ласно правилата на овластена берза преку која ќе се вр-
ши запишувањето на јавно понудените хартии од вред-
ност со која издавачот за тоа склучил договор“.  

 
Член 4 

Во Прилогот 1 од Правилникот за формaтa и содр-
жинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност во точката 3 алинеја 7 по 
зборовите „хартиите од вредност“ се додаваат зборови-
те: „утврдена согласно правилата на овластена берза 
преку која ќе се врши запишувањето на јавно понуде-
ните хартии од вредност со која издавачот за тоа склу-
чил договор и правилата на овластен депозитар каде се 
регистрирани хартиите од вредност на издавачот“.                                    

 
Член 5 

Во Прилогот 1 од Правилникот за формaтa и содр-
жинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност во точката 3 алинеја 10 
по зборовите: „хартиите од вредност“ се додаваат збо-
ровите: „утврден согласно правилата на овластена бер-
за преку која ќе се врши запишувањето на јавно пону-
дените хартии од вредност со која издавачот за тоа 
склучил договор и правилата на овластен депозитар ка-
де се регистрирани хартиите од вредност на издава-
чот“.                                                                                                     

 
Член 6 

Во Прилогот 1 од Правилникот за формaтa и содр-
жинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност во точката 3 алинеја 12 
се менува и истата гласи: 

„- податоци (назив, седиште, адреса и телефонски 
број) за овластена берза преку која ќе се врши запишу-
вањето на јавно понудените хартии од вредност со која 
издавачот за тоа склучил договор и за овластените 
правни лица – членки на овластената берза и овласте-
ниот депозитар и времето во кое заинтересираните ли-
ца ќе може да запишат и купат хартии од вредност.“  

 
Член 7 

Во Прилогот 2 од Правилникот за формaтa и содр-
жинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност во точката 24.1.1. по збо-
рот „понудени“ се става запирка и се додаваат зборови-
те: „како и начинот на утврдување на цената согласно 
правилата на овластена берза, преку која ќе се врши за-
пишувањето на јавно понудените хартии од вредност, 
со која издавачот за тоа склучил договор“. 

 
Член 8 

Во Прилогот 2 од Правилникот за формaтa и содр-
жинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност во точката 24.2.  по збо-
рот „понудата“ се додаваат зборовите: „утврдени сог-
ласно правилата на овластена берза, преку која ќе се 
врши запишувањето на јавно понудените хартии од 
вредност, со која издавачот за тоа склучил договор и 
правилата на овластен депозитар каде се регистрирани 
хартиите од вредност на издавачот“.                                                           

 
Член 9 

Во Прилогот 2 од Правилникот за формaтa и содр-
жинaтa нa проспектот и покaнaтa зa зaпишувaње и 
уплaтa нa хaртии од вредност во точката 24.2.11. се до-
дава нова подточка 24.2.11.3.  која гласи: 

„24.2.11.3. Временски редослед на реализирање и 
времетрање на траншите односно деловите резервира-
ни за одделни групи на инвеститори во рамките на ро-
кот за реализација на јавната понуда.“ 


