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3681. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010,  51/2011 и „Служ-

бен весник на Република Северна Македонија“ 

бр.96/2019 и 110/2019), Владата на Република Северна 

Македонија, на седницата одржана на 10 ноември 2020 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА ЗА 

ПРОСТОРЕН ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ 

 

1. За директор на Службата за просторен информа-

тивен систем, орган во состав на Министерството за 

животна средина и просторно планирање, се именува 

Митко Крстевски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“. 

 

Бр. 20-10698/1   Претседател на Владата 

10 ноември 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

3682. 

Врз основа на член 34, член 70, член 75, член 91, 

член 92, член 100,  член 131 и член 190, а во врска со 

член 71, член 90, член 93, член 99, член 128, член 184 и 

член 199 од Законот за хартии од вредност („Службен 

весник на РСМ“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 

135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 

154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 31/2020) Коми-

сијата за хартии од вредност на Република Северна 

Македонија на седницата одржана на ден 5.11.2020 го-

дина, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА СОДРЖИНА, ФОРМА И 

РОКОВИ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА 

РАБОТЕЊЕТО НА ОВЛАСТЕНИТЕ УЧЕСНИЦИ, 

БЕРЗИ И ДЕПОЗИТАРИ 
 

Дел I. Општи одредби 

 

Член 1 

(1) Со овој Правилник се пропишуваат содржината, 

формата и роковите за доставување на извештаите и 

другите акти за работењето на брокерските куќи, ов-

ластените банки и подружница на странска брокерска 

куќа (во понатамошниот текст: овластени учесници), 

депозитар на хартии од вредност (во понатамошниот 

текст: депозитар) и берза на хартии од вредност (во по-

натамошниот текст: берза) кои имаат добиено дозвола 

за работење од Комисијата. 

Член 2 
(1) Извештаите за работењето на овластените учес-

ници, депозитар и берза се финансиски извештаи кои 
се доставуваат до Комисијата согласно Законот за хар-
тии од вредност и други извештаи кои се однесуваат на 
нивното работење. 

(2) Другите акти за работењето на субјектите од 
став 1 на овој член се документи и нефинансиски из-
вештаи кои се доставуваат до Комисијата согласно За-
конот за хартии од вредност и подзаконските акти кои 
произлегуваат од овој закон како и во согласност со 
друг закон. 

 
Дел II. Брокерски куќи, овластени банки и подруж-

ница на странска брокерска куќа 

 
Оддел 1. Финансиски извештаи 

 
Член 3 

(Месечен извештај) 
 
(1) Овластениот учесник до Комисијата доставува 

месечен извештај,  најдоцна до 10-ти во тековниот ме-
сец за претходниот месец. 

(2) Месечниот извештај од став 1 на овој член сод-
ржи општи податоци, податоци за работењето, подато-
ци за трошоците за вработените на овластениот учес-
ник и трошоците спрема берза и депозитар, податоци 
за имотот под управување на портфолио за индивиду-
ални клиенти и инвестиционо советување.  

(3) Содржината на извештаите е утврдена во Анекс 
1, Прилог 1, Образец 1.1, Образец 1.2, Образец 1.3 и 
Образец 1.4 кои се составен дел на овој Правилник.  

  
Член 4 

(Извештај за сопствени средства) 
 
(1) Овластените учесници до Комисијата доставува-

ат извештај за нивото на сопствени средства, најдоцна 
до 10-ти во тековниот месец за претходниот месец. 

(2) Износот на сопствени средства во ниту еден мо-
мент не смее да биде понизок од износот на основната 
главнина утврдена со закон. 

(3) Месечниот извештај од член 3 на овој правил-
ник ја вклучува и пресметката на основна главнина 
односно го вклучува извештајот за сопствени сред-
ства. 

(4) Заедно со извештајот за сопствени средства се 
доставува и изјава потпишана од овластеното лице на 
овластениот учесник, дека во извештајниот период во 
секое време основната главнина на овластениот учес-
ник била во согласност со закон и правилниците доне-
сени врз основа на закон. (Изјавата се доставува како 
нефинансиски извештај како документација со која се 
докажува одржувањето на сопствените средства на ов-
ластениот учесник прикажана во Извештајот за соп-
ствени средства). 

(5) Пресметката на сопствените средства се врши 
врз основа на Правилникот за утврдување на категори-
ите на сопствени средства и начинот на пресметување 
на износот и структурата на влоговите при основање и 
средствата од активата на овластено правно лице со 
кои треба да располага во континуитет.  
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(6) Содржината на извештајот од став 1 на овој 

член е пропишана со Анекс 1, Прилог 1, Образец 1.5 

кој е составен дел на овој Правилник. 

(7) Содржината на изјавата од став 4 на овој член е 

пропишана со Анекс 1, Прилог 1, Образец 1.6 кој е сос-

тавен дел на овој Правилник.  

 

Член 5 

(Неревидирани полугодишни и годишни извештаи) 

 

(1) Овластените учесници до Комисијата доставува-

ат полугодишен и годишен извештај за работењето нај-

доцна до 30ти Јули (за полугодишниот извештај) и 30-

ти Јануари (за годишниот извештај). 

(2) Извештаите од став 1 на овој член содржат би-

ланс на состојба, биланс на успех, извештај за парични 

текови и извештај за промените на капиталот и извеш-

тај за имотот што се чува и се изработуваат за период 

од почетокот на годината заклучно со последниот ден 

од периодот за кој се однесува извештајот. 

(3) Содржината на извештаите е пропишана со об-

расците во  Анекс 1, Прилог 2, кои се составен дел на 

овој Правилник.  
 

Оддел 2. Нефинансиски извештаи 

 

Член 6 

(Нефинансиски известувања на овластените учесници) 

 

(1)  Овластените учесници до Комисијата доставу-

ваат нефинансиски известувања заедно со документите 

кои се однесуваат на известувањето освен за точките 7 

и 17, за една од долунаведените околности односно ак-

тивности: 

1. Промена на податоци кои се внесени во тргов-

скиот регистар, со поднесување на одлука и тековна 

состојба; 

2. Промена на податоци кои биле наведени во бара-

њето на дозвола за работење; 

3. Промена во сопственичката структура; 

4. Известување за неможност навремено да се ис-

платат пристигнатите обврски кон клиентите;  

5. Документи од одржано собрание на акционери 

(дневен ред, изготвен записник со прилог сите донесе-

ни одлуки на собранието); 

6. Извадок од изготвен Записник од состанок на 

надзорен одбор односно органот на управување со од-

луките кои се однесуваат на остварувањето на деј-

носта/функциите на овластениот учесник. Во рамки на 

извадокот од записникот се доставува и целосниот дне-

вен ред од одржаната седница; 

7. Информација за склучен Договор за вработување 

или за друг акт со кој се ангажира работник; 

8. Договори за водење на сметководство; 

9. Информација за промена и/или Договор за закуп 

на деловен простор во кој се извршува дејноста; 

10. Информација за промена/Договор за вршење на 

ревизија; 

11. Информација за промена/Договор за вршење на 

внатрешна ревизија; 

12. Извештај од извршена внатрешна ревизија; 

13. Извештај од независен ревизор со ревидирани 

финансиски извештаи и белешки;  

14. Договорите склучени со инвестициско друштво 

или финансиски посредник за цели на тргување во 

странство; 

15. Договори склучени со финансиска институција 

која е чувар на имот; 

16. Договори со правни/физички лица кои вршат 

услуги на оддржување на софтверска/хардверска оп-

рема; 

17. Информација за престанок на работен однос на 

вработен или за престанување на ангажирање на работ-

ник; 

18. Барање за добивање согласност на рекламен ма-

теријал; 

19. Известување за промена на било кој интерен акт 

од член 7 на овој Правилник како и причините поради 

кои е направена измена на интерниот акт; 

20. Извештаи кои овластениот учесник ги доставил 

до Управата за финансиско разузнавање со краток опис 

на пријавената сомнителна трансакција; 

21. Промена на податоци во техничка и организаци-

она опременост; 

22. Документација со која се докажува одржување-

то на сопствените средства на овластениот учесник 

прикажана во Извештајот за сопствени средства и 

23. Годишен извештај. 

(2)  Известувањата од став 1 на овој член, овласте-

ните учесници ги доставуваат во законски пропишани-

от рок, а за оние документи за кои не е пропишан за-

конски рок ги доставуваат во рок од 10 работни дена 

од денот на настанување на околноста односно од пре-

земање на активноста. 
 

Член 7 

(1) Интерни акти кои овластениот учесник е должен 

да ги доставува до Комисијата се следните: 

1. статут; 

2. акт за организација и систематизација; 

3. акт за обезбедување на деловна тајна, спречува-

ње на злоупотреба на деловна тајна, како и спречување 

на неовластен проток на информации во и надвор од 

овластениот учесник; 

4. акт за работење со странки; 

5. акт со кој се регулира начинот и постапката на 

вработените кога купуваат и продаваат хартии од вред-

ност во свое име и за своја сметка и во име и за сметка 

на овластениот учесник (принципал); 

6. општи услови за работење со хартии од вредност; 

7. тарифник на услугите на овластениот учесник; 

8. акт за начинот на постапување по налозите од 

клиенти; 

9. акт за начинот на извршување на налог по најпо-

волна цена; 

10. акт за прием на налози по електронски пат; 

11. акт за прием на налози по телефонски пат; 

12. општи услови за чување на хартии од вредност;  

13. програма за спречување перење пари и финан-

сирање  на тероризам; 



16 ноември 2020  Бр. 273 - Стр. 15 

 
 

14. терк на договор склучен со клиент за посредува-

ње при купопродажба на хартии од вредност;  

15. терк на договор склучен со клиент за управува-

ње со портфолио; 

16. терк на договор склучен со клиент за инвести-

ционо советување; 

17. терк на договор склучен со клиент за тргување 

во странство и 

18. сите други акти по кои овластениот учесник по-

стапува и работи. 

 

Член 8 

(Нефинансиски известувања на овластени банки) 

 

(1) Овластена банка е должна да ги достави сите из-

вестувања од член 6 на овој правилник освен известу-

вањето и документите од член 6 став 1 алинеја 1), 3), 

5), 8), 10), 11) и 12). 

(2)  Овластената банка е должна да ги достави из-

вестувањето и извадок од документите од член 6 став 1 

алинеја  6), 7), 9), 16), 17), 21), само доколку се однесу-

ваат на  работењето на одделот од банката кој работи 

со хартии од вредност. 

(3) Овластена банка е должна да го достави извес-

тувањето од член 6 точка 20) кое одделот за работење 

со перење пари и финансирање тероризам во рамки на 

банката го доставил до Управата за финансико разузна-

вање, а истото е врз основа на  известување од страна 

на одделот кој работи со хартии од вредност и е пов-

рзано со тргување со хартии од вредност. 

(4) Документите од член 7 став 1 алинеја 2), 3) и 4) 

банките како овластени учесници ги доставуваат само 

ако се однесуваат на одделот за работење со хартии од 

вредност на банката. 

 

Член 9 

(Нефинансиски известувања на подружница на  

странска брокерска куќа) 

 

(1) Подружница на странска брокерска куќа е долж-

на да ги доставува сите известувања од член 6 на овој 

правилник освен  известувањето и документите од 

член 6 став 1 алинеја 5) и 6)  кои е должна да ги дос-

тави само доколку на седниците односно состаноците 

се зборувало за работењето на подружницата. 

(2) Подружницата е должна покрај известувањата 

на член 6 да доставува годишен извештај за работење-

то на странската брокерска куќа најдоцна до 31ви мај 

во тековната година за претходната година. 

(3) Подружницата е должна веднаш и без одлагање 

да достави до Комисијата известување за губење на 

дозволата за вршење услуги со хартии од вредност во 

матичната земја на странска брокерска куќа.  

 

Член 10 

(Поднесување барање за одобрување на рекламен  

материјал) 

 

(1) Овластен учесник поднесува барање за одобру-

вање на рекламен материјал по електронски пат преку 

софтверската апликација. 

(2) Рекламниот материјал кој ќе биде предмет на 

одобрување од страна на Комисијата треба да биде 

прикачен како дел од барањето за одобрување на рек-

ламен материјал во вид на Word или PDF документ.  

 

Дел III. Депозитар на хартии од вредност 
 

Оддел 1. Видови извештаи 
 

Член 11 

(Месечен извештај) 

 

(1) Депозитарот до Комисијата доставува месечен 

извештај за работењето за претходниот месец, најдоцна 

до 10-ти во тековниот месец. 

(2) Месечниот извештај од став 1 на овој член сод-

ржи податоци за работењето на депозитарот, податоци 

за порамнување на трансакции и податоци за остваре-

ни приходи и  расходи за вработени на депозитарот. 

(3) Содржината на извештаите е утврдена во Анекс 

2, Прилог 1, Образец 1.1, Образец 1.2 и Образец 1.3 

кои се составен дел на овој Правилник.  
 

Член 12 

(Извештај за основна главнина) 

 

(1) Депозитарот е должен до Комисијата да достави 

извештај за нивото на основна главнина  и за нивото на  

средства со кои располагал до 10-ти во тековниот ме-

сец за претходниот месец. 

(2) Структурата и начинот на пресметка на основ-

ната главнина  се врши врз основа на Правилникот за 

определување на задолжителна структура и начинот на 

пресметка на основната главнина на депозитар и на 

средствата што ја сочинуваат основната главнина. 

(3) Доколку депозитарот не може да ги намири дос-

тасаните обврски, должен е веднаш, а најдоцна во рок 

од 24 часа да ја извести Комисијата за истото со доста-

вување на извештај. 

(4) Извештајот од став 3 на овој член задолжително 

опфаќа вкупен износ на достасаните неплатени об-

врски на депозитарот, наведувајќи ја причината за за-

доцнувањето во плаќањето и мерките кои депозитарот 

ќе ги преземе за да ја надмине неликвидноста, износот 

на средствата кој е користен за надоместување на дос-

тасани обврски и мерки кои ќе се преземат за надмину-

вање на состојбата на неликвидност. Содржината на 

извештајот е пропишана со Анекс 2, Прилог 1, Образец 

1.5 кој е составен дел на овој Правилник.  

(5) Содржината на извештајот од став 1 на овој 

член е пропишана со Анекс 2, Прилог 1, Образец 1.4 

кој е составен дел на овој Правилник. 

 

Член 13 

(Неревидирани полугодишни и годишни извештаи) 

 

(1) Депозитарот до Комисијата доставува полугоди-

шен и годишен извештај за работењето најдоцна до 30-

ти Јули (за полугодишниот извештај) и 30ти Јануари 

(за годишниот извештај). 
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(2) Извештаите од став 1 на овој член содржат би-

ланс на состојба, биланс на успех, извештај за парични 

текови и извештај за промените на капиталот и извеш-

тај за работа и се изработува за период од почетокот на 

годината заклучно со последниот ден од периодот за 

кој се однесува извештајот. 

(3) Содржината на извештаите е пропишана со об-

расците во  Анекс 2, Прилог 2, кои се составен дел на 

овој Правилник.  

 

Оддел 2. Нефинансиски извештаи 

 

Член 14 

(Нефинансиски известувања на депозитар) 

 

(1) Депозитарот до Комисијата доставува нефинан-

сиски известувања заедно со документите кои се одне-

суваат на известувањето освен за точките 5, 7 и 22, за 

една од долунаведените околности односно актив-

ности: 

1. Промена на податоци за депозитарот кои се вне-

сени во трговскиот регистар, со поднесување на одлука 

и тековна состојба; 

2. Промена во сопственичката структура на депози-

тарот; 

3. Документи од одржано собрание на акционери 

(дневен ред, изготвен записник со прилог сите донесе-

ни одлуки на собранието); 

4. Извадок од изготвен Записник од состанок на 

надзорен одбор односно органот на управување со од-

луките кои се однесуваат на остварувањето на деј-

носта/функциите на депозитарот. Во рамки на извадо-

кот од записникот се доставува и целосниот дневен ред 

од одржаната седница; 

5. Информација за склучен Договор за вработување 

или за друг акт со кој се ангажира работник;  

6. Договор или Одлуки за ангажирање на соработ-

ници / Договори на дело кои се поврзани со остварува-

њето на дејноста/функциите на депозитарот; 

7. Информација за престанок на работен однос на 

вработен или за престанување на ангажирање на работ-

ник; 

8. Информација за промена /Договор за закуп на де-

ловен простор во кој се извршува дејноста; 

9. Информација за промена/Договор за вршење на 

ревизија; 

10. Информација за промена/Договор за вршење на 

внатрешна ревизија; 

11. Извештај од извршена внатрешна ревизија; 

12. Извештај од независен ревизор со ревидирани 

финансиски извештаи и белешки; 

13. Договори со правни/физички лица кои вршат 

услуги на оддржување на софтверска/хардверска оп-

рема; 

14. Известување за промена на интерни акти (Ста-

тут, Правилник за систематизација, Правилник за чува-

ње на деловна тајна, Етички кодекс и слично); 

15. Договори за соработка со други домашни/стран-

ски институции (кои се однесуваат на претежната деј-

ност на Депозитарот); 

16. Договор за дистрибуција на податоци склучен 

со правно лице; 

17. Одлуки донесени од страна на директорот во 

врска со правилата на депозитарот; 

18. Целокупната документација со која се докажува 

одржувањето на сопствените средства на депозитарот 

прикажана во Извештајот за основна главнина и соп-

ствени средства на депозитар; 

19. Резиме на ревидираните годишни извештаи; 

20. Програма за работа; 

21. Ново издадени хартии од вредност; 

22. Записници од спроведени контроли на членките 

на депозитарот. 

(2) Известувањата од став 1 на овој член, депозитарот 

ги доставува во законски пропишаниот рок, а за оние до-

кументи за кои не е пропишан законски рок ги доставува 

во рок од 10 работни дена од денот на настанување на 

околноста односно од преземање на активноста. 

 

Дел IV. Берза на хартии од вредност 

 

Оддел 1. Видови извештаи 

 

Член 15 

(Дневен извештај) 

 

(1) Берзата до Комисијата доставува дневен извеш-

тај по завршувањето на дневното тргување и по суми-

рање на податоците од тргувањето. 

(2) Дневниот извештај од став 1 на овој член сод-

ржи дневен извештај по хартии од вредност и дневен 

извештај по трансакции. Податоците во дневниот из-

вештај по хартии од вредност се даваат како за класич-

но тргување, така и за тргувањето согласно анексите од 

Правилата за тргување, за секој сегмент и подсегмент 

на берзата поединечно. 

(3) Содржината на извештајот од став 1 е пропиша-

на со обрасците  во Анекс 3, Прилог 1, Образец 1.1 и 

Образец 1.2,  кои се составен дел на овој Правилник.  
 

Член 16 

(Месечен извештај) 

 

(1) Берзата до Комисијата доставува месечен из-

вештај за работењето за претходниот месец, најдоцна 

до 10-ти во тековниот месец. 

(2) Извештајот од став 1 на овој член е составен од 

податоци за прометот со хартии од вредност и подато-

ци за приходи и  трошоци за вработени на берзата. 

(3) Содржината на извештајот од став 1 е пропиша-

на со Анекс 3, Прилог 2, Образец 2.1 и Образец 2.2  

кои се составен дел на овој Правилник.  

 

Член 17 

(Извештај за основна главнина) 

 

(1) Берзата е должна до Комисијата да достави из-

вештај за нивото на основна главнина  и за нивото на  

средства со кои располагал до 10-ти во тековниот ме-

сец за претходниот месец. 
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(2) Структурата и начинот на пресметка на основ-

ната главнина  се врши врз основа на Правилникот за 

определување на задолжителната структура и начинот 

на пресметка на основната главнина на берза и на сред-

ствата што ја сочинуваат основната главнина. 

(3) Доколку берзата не може да ги намири достаса-

ните обврски, должна е веднаш, а најдоцна во рок од 

24 часа да ја извести Комисијата за истото со доставу-

вање на Извештај. 

(4) Извештајот од став 3 на овој член задолжително 

опфаќа вкупен износ на достасаните неплатени об-

врски на берзата, наведувајќи ја причината за задоцну-

вањето во плаќањето и мерките кои берзата ќе ги пре-

земе за да ја надмине неликвидноста, износот на сред-

ствата кој е користен за надоместување на достасани 

обврски и мерки кои ќе се преземат за надминување на 

состојбата на неликвидност.  

(5) Содржината на извештајот од став 1 на овој 

член е пропишана со Анекс 3, Прилог 2, Образец 2.3 

кој е составен дел на овој Правилник. 

(6) Содржината на извештајот од став 3 на овој 

член е пропишана со Анекс 3 Прилог 2, Образец 2.4 кој 

е составен дел на овој Правилник.  

 

Член 18 

(Неревидирани полугодишни и годишни извештаи) 

 

(1) Берзата до Комисијата доставува полугодишен и 

годишен извештај за работењето најдоцна до 30ти Јули 

(за полугодишниот извештај) и 30ти Јануари (за го-

дишниот извештај). 

(2) Извештаите од став 1 на овој член содржат би-

ланс на состојба, биланс на успех, извештај за парични 

текови и извештај за промените на капиталот и се изра-

ботува за период од почетокот на годината заклучно со 

последниот ден од периодот за кој се однесува извеш-

тајот. 

(3) Содржината на извештаите од став 1 е пропиша-

на со обрасците во Анекс 3, Прилог 3 кои се составен 

дел на овој Правилник.  

 

Оддел 2. Нефинансиски извештаи 

 

Член 19 

(Нефинансиски известувања на берза) 

 

(1) Берзата до Комисијата доставува нефинансиски 

известувања заедно со документите кои се однесуваат 

на известувањето освен за точките 5, 7 и 21, за една од 

долунаведените околности односно активности: 

1. Промена на податоци за берзата кои се внесени 

во трговскиот регистар, со поднесување на одлука и те-

ковна состојба; 

2. Промена во сопственичката структура на берзата; 

3. Документи од одржано собрание на акционери 

(дневен ред, изготвен записник со прилог сите донесе-

ни одлуки на собранието); 

4. Извадок од изготвен Записник од состанок на 

надзорен одбор односно органот на управување со од-

луките кои се однесуваат на остварувањето на деј-

носта/функциите на берзата. Во рамки на извадокот од 

записникот се доставува и целосниот дневен ред од од-

ржаната седница; 

5. Информација за склучен договор за вработување 

или за друг акт со кој се ангажира работник;  

6. Договор или Одлуки за ангажирање на соработ-

ници / Договори на дело кои се поврзани со остварува-

њето на дејноста/функциите на берзата; 

7. Информација за престанок на работен однос на 

вработен или за престанување на ангажирање на работ-

ник; 

8. Информација за промена /Договор за закуп на де-

ловен простор во кој се извршува дејноста; 

9. Информација за промена/Договор за вршење на 

ревизија; 

10. Информација за промена/Договор за вршење на 

внатрешна ревизија; 

11. Извештај од извршена внатрешна ревизија; 

12. Извештај од независен ревизор со ревидирани 

финансиски извештаи и белешки; 

13. Договори со правни/физички лица кои вршат 

услуги на оддржување на софтверска/хардверска оп-

рема; 

14. Известување за промена на интерни акти (Ста-

тут, Правилник за систематизација, Правилник за чува-

ње на деловна тајна, Етички кодекс и слично); 

15. Договори за соработка со други домашни/стран-

ски институции (кои се однесуваат на претежната деј-

ност на Берзата); 

16. Договор за дистрибуција на податоци склучен 

со правно лице; 

17. Одлуки донесени од страна на директорот во 

врска со правилата на Берзата; 

18. Документација со која се докажува основната 

главнина (договори за орочување на депозити, процен-

ка на недвижен/движен имот итн); 

19. Резиме на ревидираните годишни извештаи; 

20. Програма за работа; 

21. Записници од спроведени контроли на членките 

на берзата; 

22. Неделен извештај од став 2 на овој член. 

(2) Берзата до Комисијата доставува неделен из-

вештај за работењето последниот работен ден од секоја 

работна недела по завршување на тргувањето, кој сод-

ржи податоци од остварено тргување со хартии од 

вредност на сите пазари на берзата во текот на недела-

та вклучувајќи пондерирана просечна цена на тргување 

на секоја хартија од вредност со која се тргувало, 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 вредност со која се тргувало во текот на не-

делата, максималната и минималната постигната цена 

на хартијата од вредност со која се тргувало во текот 

на неделата, вкупен број на реализирани трансакции со 
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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 и  

вкупен промет остварен на сите пазарни сегменти на 

берзата во текот на неделата. 

(3) Известувањата од став 1 на овој член, берзата ги 

доставува во законски пропишаниот рок, а за оние до-

кументи за кои не е пропишан законски рок ги доставу-

ва во рок од 10 работни дена од денот на настанување 

на околноста односно од преземање на активноста. 

 

Дел V. Известување на барање на Комисијата 

 

Член 20 

 

Доколку Комисијата побара дополнителни подато-

ци и/или документи во врска со извештаите од овој 

Правилник овластените учесници, депозитарот и 

берзата, се должни истите да ги достават до Комисија-

та во побараниот рок. 
 

Дел VI. Начин на доставување 

 

Член 21 

(1) Финансиските извештаи се доставуваат во XML 

формат преку софтверска апликација потпишани со 

електронски потпис.  

(2) Нефинансиските извештаи и другите акти до Ко-

мисијата се доставуваат преку софтверска апликација, 

потпишани и скенирани во PDF или WORD формат. 

(3) Доколку во веќе доставените податоци/докумен-

ти односно извештаи до Комисијата има било какви ко-

рекции, овластените учесници, берза и депозитар се 

должни исправките односно корегираните извештаи да 

ги достават веднаш по увидување на грешката, или во 

временскиот рок определен од Комисијата. 

(4) Во случај на неуспешна достава или нефункцио-

нирање на софтверската апликација овластените учес-

ници, берза и депозитар се должни веднаш да го прија-

ват проблемот до Комисијата. 

(5) Доколку во рокот за поднесување на било кој од 

извештаите наведени во овој Правилник софтверската 

апликација за известување не почне да функционира 

тогаш овластените учесници, берза и депозитар се 

должни да ги достават извештаите на е-меил адресата 

на Комисијата izvestai@sec.gov.mk.  

(6) Веднаш откако врската со апликацијата ќе биде 

повторно воспоставена, овластените учесници, берза и 

депозитар се должни да ги поднесат сите извештаи 

преку истата. 
 

Член 22 

 Извештаите и другите акти од овој Правилник кои  

овластените учесници, берза и депозитар ги доставуваат 

до Комисијата, се анализираат во рамки на редовните над-

зорни активности на Комисијата и истите може да прeт-

ставуваат основ за носење на поединечни акти во поста-

пките кои се водат пред Комисијата или други органи.  

Дел VII. Преодни и завршни одредби 

 

Член 23 

Се задолжуваат сите овластени учесници во рок од 

10 работни дена од денот на активирање на системот за 

известување да ги прикачат сите интерни акти од член 

7 на овој Правилник врз основа на кои се заснива рабо-

тењето на  овластениот учесник. 

 

Член 24 

(1) Со влегување во сила на овој Правилник прес-

тануваат да важат Правилникот за содржина на ме-

сечен извештај за работењето на овластено правно 

лице со дозвола за работење со хартии од вредност 

(„Сл. весник на РСМ“ бр.6/2007, 95/2008, 35/2011, 

81/2014 и 103/2019), Правилникот за содржина и ро-

кови за поднесување на извештаи за работењето на 

берза („Сл. весник на РСМ“ бр.119/2006 и 108/2008), 

Правилникот за содржина на месечниот извештај за 

работењето на депозитар за хартии од вредност 

(„Сл. весник на РСМ“ бр.6/2007 и 108/2008), Пра-

вилникот за содржината, формата и начинот на дос-

тавување на годишни и шестмесечни извештаи за 

финансиското работење на организационен дел за 

работа со хартии од вредност на банка овластен 

учесник на пазарот на хартии од вредност („Сл. вес-

ник на РСМ“ бр.150/2010). 

(2) Правилникот за утврдување на категориите на 

сопствени средства и начинот на прсметување на из-

носот и структурата на влоговите при основање и 

средствата од активата на овластено правно лице со 

кои треба да располага во континуитет („Сл. весник 

на РСМ“ бр. 150/2010, 35/2011 и 32/2014), ќе се усог-

ласи со одредбите на овој Правилник до 31.12.2020 

година. 

(3) Правилникот за определување на задолжителна 

структура и начинот на пресметка на основната глав-

нина на депозитар на хартии од вредност и на сред-

ствата што ја сочинуваат основната главнина („Сл. вес-

ник на РСМ“ бр. 6/2007 и 190/2018) и Правилникот за 

определување на задолжителна структура и начинот на 

пресметка на основната главнина на берза и на сред-

ствата што ја сочинуваат основната главнина на 

берзата („Сл. весник на РСМ“ бр. 130/2006, 56/2014), 

ќе се усогласат со одредбите на овој Правилник до 

28.2.2021 година. 

 

Член 25 

Овој Правилник влегува во сила 8 дена од денот на 

објавување во „Службен весник на РСМ“, а ќе се при-

менува од 1.2.2021 година за брокерските куќи и овлас-

тените банки, додека за овластените берзи и депозита-

ри ќе се применува од 1.3.2021 година. 

 

Број 01-738/3     Комисија за хартии од вредност 

5 ноември 2020 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
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