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КОМИСИЈА  ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
2281. 

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија, 
постапувајќи по Барањето на Акционерското Друштво 
за осигурување Сава Табак - Скопје поднесено на ден 
23.6.2011 година и дополнето на ден 28.6.2011 година и 
на ден 29.6.2011 година, на седницата одржана на ден 
1.7.2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО  

ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Акционерското Друштво за осигурување Сава 

Табак - Скопје  се дава одобрение за издавање на дол-
горочни хартии од вредност по пат на приватна понуда 
- петта емисија на 5.000 обични акции во износ од 
2.500.000 евра односно 153.783.250 денари, согласно 
Одлуката бр. 02-1789/8 за V-та емисија на хартии од 
вредност за зголемување на основната главнина на 
Друштвото, со издавање на нови акции по пат на при-
ватна понуда за познат купувач донесена од Собрание-
то на акционери на Друштвото на ден 30.3.2011 година. 

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. 02-1789/8 за V-та 
емисија на хартии од вредност за зголемување на ос-
новната главнина на Друштвото, со издавање на нови 
акции по пат на приватна понуда за познат купувач до-
несена од Собранието на акционери на Друштвото на 
ден 30.3.2011 година. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-
на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот 
регистар. 

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 3 (три) работни дена од де-
нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 
во трговскиот регистар. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-
ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-
рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија 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“. 

 
  УП 1 Број 07-69          Комисија за хартии од вредност  
1 јули 2011 година           на Република Македонија 

  Скопје                              Претседател, 
                               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
2282. 

Врз основа на член 227, став 4 од Законот за хартии 
од вредност (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008 и 57/2010) Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија, 
на својата седница одржана на 1.7.2011 година, донесе 

 
Т А Р И Ф Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТА-
РИФНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА 
НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО ГИ НАПЛАТУВА  

КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
Во Тарифникот за утврдување на висината на надо-

местоците што ги наплатува Комисијата за хартии од 
вредност бр. 03-2989/1 од 6.12.2010 година (,,Службен 
весник на Република Македонија“ бр.169/2010), во 
член 1 во табелата ,,Вид на услуги согласно Законот за 
хартии од вредност’’, под реден број 5 во колоната 
,,Висина на надоместок” процентот ,,1,5%” се заменува 
со процентот  ,,0,8%” и по зборот ,,денари” се додаваат 
зборовите ,,и не повеќе од 7 000 000 денари”. 

 
Член 2 

Овој Тарифник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се објави по добивањето на сог-
ласност од Владата на Република Македонија. 

 
    Бр. 03-1629/1          Комисија за хартии од вредност 
1 јули 2011 година           на Република Македонија, 
         Скопје                                Претседател, 
                                     Марина Наќева-Кавракова, с.р.  
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