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2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-1/19 од 
07.05.2008 година за зголемување на основната главни-
на од средства на друштвото со издавање на хартии од 
вредност по пат на приватна понуда со седма емисија. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од 
реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголе-
мувањето на основната главнина во Трговскиот реги-
стар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
тии од вредност во рок од три работни дена од денот на 
уписот на зголемувањето на основната главнина во тр-
говскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни 
дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за 
хартии од вредност до Комисијата за хартии од вред-
ност да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. 07-2049/4          Комисија за хартии од вредност 

9 јуни 2008 година                      Претседател, 
        Скопје        Марина Наќева Кавракова, с.р. 

___________ 
1356. 

Врз основа на член 194 и член 205 став 2, алинеја 
ѓ), став 3 и 4, а во врска со член 184 точка а), е) и з) од 
Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
РМ” бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хар-
тии од вредност, на седницата одржана на ден 
09.06.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА неправилност во работењето на 

брокерската куќа “НЛБ Тутунскаброкер” АД Скопје во 
смисла на член 205 став 2, алинеја ѓ) од Законот за хар-
тии од вредност заради непочитување на одредбите од 
член 99, а во врска со член 98, став 4 од Законот, од-
носно заради неодржување на средствата на основната 
главнина согласно одредбите од членовите 4, 5 и 6 од 
Правилникот за структурата и начинот на пресметката 
на основната главнина на овластено правно лице за вр-
шење услуги со хартии од вредност („Сл. весник на 
РМ“ бр. 122/06). 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА брокерската куќа “НЛБ Тутун-
скаброкер” АД Скопје во рок од 90 дена од денот на 
приемот на ова решение, да ја отстрани утврдената не-
правилност во точка 1 од истото и  во рок од 15 дена од 
постапувањето до Комисијата за хартии од вредност да 
достави извештај со преземените мерки за отстранува-
ње на утврдената неправилност. 

3. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето и истото ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
      Бр. 08-1478/6            Комисија за хартии од вредност 
9 јуни 2008 година                     Претседател 

     Скопје                 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

1357. 
Врз основа на член 88 и член 184, точка л) од Зако-

нот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 
бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), Комисијата за хартии 
од вредност на седницата одржана на ден 09.06.2008 
година донесе  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 
1. Не се дава согласност на Одлуката за измени и 

дополнувања на Правилата за членство на Македонска 
берза АД Скопје бр. 02-1364/1 од 15.05.2008 година, 
доставени до Комисијата за хартии од вредност на ден 
16.05.2008 година и евидентирани под деловоден 
архивски број 08-2028/1. 

2. Се задолжува Македонска берза АД Скопје, во 
рок од 30 календарски дена од денот на приемот на ова 
Решение, во член 3, став 1, алинеја 6 од Правилата за 
членство на Македонска берза АД Скопје, да го замени 
постоечкиот, со следниот текст: “да има најмалку две 
лица во редовен работен однос кои поседуваат дозвола 
за работење на брокер или дозвола за работење на ин-
вестиционен советник издадена од Комисијата”. 

3. Се задолжува Македонска берза АД Скопје, по 
постапувањето од точка 2 од Решението, да достави до 
Комисијата за хартии од вредност, пречистен текст на 
Правилата за членство на Македонска берза АД Скопје. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото  ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

 
     Бр. 08-2028/2            Комисија за хартии од вредност 
9 јуни 2008 година                      Претседател, 
         Скопје           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

____________ 
1358. 

Врз основа на член 190, став 1 и член 85, став 2 од 
Законот за хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ бр. 
95/05, 25/07 и 7/08), Комисијата за хартии од вредност 
на седницата одржана на 07.05.2008 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ 
ПОДАТОЦИ ШТО СЕ ПОДНЕСУВААТ СО БАРА-
ЊЕТО ЗА ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ НА БЕРЗА И 
ЗА ПОСТАПКАТА НА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКА  

ВО ВРСКА СО БАРАЊЕТО 
 

Член 1 
Со Правилникот за определување на дополнителни-

те податоци што се поднесуваат со барањето за дозвола 
за основање на берза и за постапката на донесување на 
одлука во врска со барањето (во понатамошниот текст: 
Правилник) се уредуваат дополнителните податоци  
што се поднесуваат со барањето за дозвола за основање 
на берза како и постапката на донесување на одлука во 
врска со 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. 
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Член 4 
Кон барањето од член 2 на овој правилник, лицата 

кои бараат дозвола за основање берза за хартии од 
вредност, поднесуваат: 

- предлог на статут; 
- предлог на правила за членство; 
- предлог на правила за тргување; 
- предлог на правила за котација; 
- предлог на правила за однесување и дисциплина; 
- предлог на правила за арбитража; 
- деловен план за основање и работа на берзата; 
- предлог на договор за соработка и користење ус-

луги на депозитар.   
 

Член 5 
Покрај определените податоци од член 4 од овој 

правилник, лицата кои бараат дозвола за основање бер-
за за хартии од вредност, до Комисијата за хартии од 
вредност ги поднесуваат и следните дополнителни по-
датоци: 

- назив на берзата; 
- седиште на берзата; 
- 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 структурата на основната главнина; 
- податоци за номиналната вредност на акциите кои 

им се издаваат на основачите; 
- податоците за бројот на акциите кои му се издава-

ат на одделен основач; 
- податоци за капиталската поврзаност на основачи-

те на берзата со други правни лица; 
- податоци за системот на управување на берзата; 
- податоци за членовите на органите на управување 

на берзата и нивните овластувања; 
- податоци за внатрешната организација на берзата; 
- податоци за техничката опременост на берзата;  
- список на основни средства на берзата; 
- податоци за техничката опременост на депозита-

рот со опис на начинот на водење на сметките на хар-
тии од вредност; 

- податоци за информативниот систем на берзата за 
членките, Комисијата и јавноста;    

- податоци за лицата кои се одговорни за работа на 
организационите единици во рамките на берзата кои ќе 
ги извршуваат дејностите за кои се поднесува барање-
то;    

- податоци за лицето за контакт со Комисијата за 
хартии од вредност во врска со барањето (име и прези-
ме, единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), 
адреса, телефонски број); 

- датум на поднесување на барањето за добивање 
дозвола за основање на берза (ден, месец, година); 

- потпис на овластеното лице и печат на берзата, 
односно потпис на основачите или членовите на орга-
ните на управување на берзата. 

 
Член 6 

(1) Комисијата одлучува по барањето за издавање 
на дозвола за основање берза во рок од 90 календарски 
дена од денот на доставување на барањето до Комиси-
јата. 

(2) Комисијата го доставува известувањето за комп-
летирање на барањето до подносителот, во рок од пет 
работни дена од денот на приемот на барањето.  

  
Член 7 

Комисијата го одобрува барањето за основање на 
берза, ако утврди дека: 

а) правилата за членство обезбедуваат отворен и ед-
наков пристап на сите овластени учесници на пазарот 
на хартии од вредност кои ги исполнуваат условите од 
правилата за членство; 

б) правилата за тргување обезбедуваат висок степен 
на: 

- непречено склучување и утврдување на трговски-
те трансакции со хартии од вредност, 

- отворен и еднаков третман на сите членки, 
- чесност во деловното работење, 
- заштита на доверливите информации за клиенти-

те, 
- транспарентност на тргувањето и 
- дистрибуција на информациите пред и по тргува-

њето; 
в) правилата за котација обезбедуваат целосно и 

правично обелоденување на податоците за работењето 
на котираните издавачи на хартии од вредност; 

г) правилата за однесување и дисциплина обезбеду-
ваат соодветно и правично спроведување на актите на 
берзата, овој закон и правилниците донесени врз осно-
ва на овој закон; 

д) правилата за арбитража обезбедуваат ефикасно, 
правично и навремено решавање на спорови; 

ѓ) берзата е кадровски, технички и организационо 
оспособена за вршење на активности што претставува-
ат берзанско работење; 

е) берзата има најмалку тројца вработени со дозво-
ла за работа од Комисијата; 

ж) берзата има соодветен информативен и компју-
терски систем за склучување и утврдување на тргов-
ските трансакции; 

з) берзата има организациони делови кои обезбеду-
ваат ефикасно и единствено вршење на работите на 
берзата и 

ѕ) депозитарот со кој берзата има склучено договор 
за користење услуги ги исполнува барањата за порам-
нување, водење на сметките на имателите на хартии од 
вредност, како и водење на книгите на акции на акцио-
нерските друштва. 

 
Член 8 

Комисијата донесува решение за одбивање на бара-
њето за издавање на дозвола за берза доколку не се ис-
полнети условите од членот 7 на овој правилник. 

 
Член 9 

Комисијата ја објавува дозволата за основање берза 
во „Службен весник на Република Македонија“ и на 
веб страницата на Комисијата. 

 
Член 10 

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

 
    Бр. 03-1892/1             Комисија за хартии од вредност 
7 мај 2008 година                      Претседател, 

  Скопје                   Марина Наќева-Кавракова, с.р. 


