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Член 2
Во член 5 од Правилникот:
- во алинејата 1, по зборот „извештаи“ се додаваат
зборовите: „(консолидирани и неконсолидирани)“ и
- во алинејата 2, по зборот „извештај“ се додаваат
зборовите: „(консолидиран и неконсолидиран)“.
Член 3
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 03-3076/2, нов бр. 03-470/1
22 февруари 2011 година
Скопје
Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева Кавракова, с.р.
___________
751.
Врз основа на член 190 и член 167 став 1 точка б, а
во врска со членовите 154, 155, 158 и 166a од Законот за
хартии од вредност („Службен весник на Република Макеоднија” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија,
на седницата одржана на 22.2.2011 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ГОДИШНИТЕ, ПОЛУГОДИШНИТЕ, ТРИМЕСЕЧНИТЕ И ТЕКОВНИТЕ ИЗВЕШТАИ, РЕЗИМЕТО ОД
ГОДИШНИТЕ ИЗВЕШТАИ, МАТЕРИЈАЛИ ЗА АКЦИОНЕРСКИ СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ КОИ СЕ ВОДАТ ВО РЕГИСТАРОТ НА
КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
Во целиот текст и во насловот на Правилникот за
формата и содржината на годишните, полугодишните,
тримесечните и тековните извештаи, резимето од годишните извештаи, материјали за акционерски собранија на акционерските друштвата со посебни обврски
за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност (во натамошниот текст:
Правилник),
- по зборовите: „Комисија за хартии од вредност”
се додаваат зборовите: “на Република Македонија” и
- по зборовите: „материјали за акционерски собранија” се додаваат зборовите: „и извештај за сопственост”.
Член 2
По член 1 од Правилникот се додава нов член 1а кој
гласи:
„Член 1а
Одредбите од овој Правилник за однесуваат на
друштвата што се водат во двата дела од Регистарот.”
Член 3
(1) Во член 3, став 1 од Правилникот:
- во точка 1, 1.4, алинеја 5, по зборот „годишен” се
додаваат зборовите: „консолидиран и неконсолидиран”;
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- во точка 2, 2.4, алинеја 5, по зборот „неревидирани” се додаваат зборовите: „консолидирани и неконсолидирани”;
- во точка 5, алинеја 1, зборовите: „значаен дел” се
заменуваат со зборовите: „над 5% “;
- во точка 5, по алинејата 8 се додава нова алиена 9
која гласи:
„- сите засновани залози (заложно право) врз подвижни ствари, хартии од вредност, побарувања и други
права (рачен залог) и врз недвижности (хипотека) чија
што вредност, поединечно и/или кумулативно изнесува
најмалку 5% од вредноста на капиталот на друштвото
определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи”;
- Точката 6 се менува и гласи:
„Акционерското друштво во најкус можен рок доставува електронски копии од сите материјали што им
се доставени на акционерите при свикување на седниците на собранијата на акционери на друштвото.“;
- по точката 6 се додава нова точка 7 која гласи:
7. Извештаи за сопственост, кои се однесуваат на:
- првичен извештај за сопственост на член на надзорен, управен одбор или одбор на директори на акционерско друштво со посебни обврски за известување, како и на лицата со посебни одговорности и овластувања;
- извештај за промена на сопственост на член на
надзорен, управен одбор или одбор на директори на акционерско друштво со посебни обврски за известување, како и на лицата со посебни одговорности и овластувања;
- известување за стекнати, односно отуѓени хартии
од вредност на правни или физички лица, кои хартии
од вредност се издадени од акционерското друштво со
посебни обврски за известување.
(2) На крајот на членот 3 се додава нов став 2 кој
гласи:
„(2) Во случаите на консолидирани финансиски извештаи, се доставуваат и податоци за називот, седиштето и адресата на сите субјекти од консолидацијата.”
Член 4
Во член 4 од Правилникот, ставот 1 се менува и
гласи:
„(1) Акционерското друштво со посебни обврски за
известување ги доставува сите извештаи, информации
и материјали од член 3 на овој Правилник во електронска форма преку соодветен модул и програма на веб
страницата на Комисијата.“
Член 5
Во член 5 од Правилникот:
- во став 3, зборот „четири“ се заменува со зборот
„пет“ и
- ставот 5 се менува и гласи:
„(5) Ценовно чувствителните информации од моментот на стекнувањето со овие информации акционерското друштво ги доставува до Комисијата во законски утврдените рокови. Овие информации се објавуваат веднаш, но не подоцна од десет календарски денови и во најмалку еден дневен весник во Република
Македонија од денот на стекнувањето со вакви информации на акционерското друштво.“
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Член 6
Членот 6 од Правилникот се менува и гласи:
„Во Регистарот на Комисијата, односно на нејзината Веб страница се објавуваат сите извештаи, информации и материјали од член 3 на овој Правилник.“
Член 7
Се задолжува Стручната Служба на Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија да изготви пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните, тримесечните
и тековните извештаи, резимето од годишните извештаи, материјали за акционерски собранија на акционерските друштвата со посебни обврски за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии
од вредност.
Член 8
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 03-3078/2, нов бр. 03-469/1
22 февруари 2011 година
Скопје
Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева Кавракова, с.р.
___________
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
752.
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011), член 28
од Законот за акцизите („Службен весник на РМ” бр.
32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003,
96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 и 34/2010), член 28
и 29 од Законот за данокот на додадена вредност
(„Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 8/2001,
21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007,
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 14.3.2011 година, донесе
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в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 42,730

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 33,986

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 79,50
до 81,00

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 70,50

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 59,00

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 41,626

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ),
освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 40,616
до 41,944

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 43,231

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно
по една од цените утврдени за тој дериват во една од
групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.

