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5062. 
Врз основа на член 190 и член 13 став (3) од Законот 

за хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 
13/2013, 188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на седницата одржана 
на ден 22.10.2014 година, утврди пречистен текст на Пра-
вилникот за содржината на барањето за одобрение за из-
давање на хартии од вредност по пат на јавна понуда. 
Пречистениот текст на Правилникот за содржината на ба-
рањето за одобрение за издавање на хартии од вредност 
по пат на јавна понуда ги опфаќа: Правилникот за сод-
ржината на барањето за одобрение за издавање на хартии 
од вредност по пат на јавна понуда („Службен весник на 
РМ“ број 6/2007), Правилникот за изменување и дополну-
вање на Правилникот за содржината на барањето за одоб-
рение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна 
понуда („Службен весник на РМ“ број 147/2010) и Пра-
вилникот за изменување и дополнување на Правилникот 
за содржината на барањето за одобрение за издавање на 
хартии од вредност по пат на јавна понуда („Службен вес-
ник на РМ“ број 81/2014) 

 
Бр. 03-1752/2 Комисија за хартии од вредност 

22 октомври 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕ-

НИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ  НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 
 

Предмет на уредување 
 

Член 1 
Со Правилникот за содржината на барањето за 

одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на 
јавна понуда (во натамошниот текст: Правилник) се 
уредува содржината на барањето за одобрение за изда-
вање на хартии од вредност по пат на јавна понуда. 

 
Барање за одобрение за издавање 

на хартии од вредност по пат на јавна понуда 
 

Член 2 
(1) Барање за одобрение за издавање на хартии од 

вредност по пат на јавна понуда (во понатамошниот 
текст: Барање) до Комисијата за хартии од вредност (во 
понатамошниот текст: Комисија) поднесува издавачот на 
хартии од вредност (во понатамошниот текст: издавачот).  

(2) Барање до Комисијата може да поднесе и овлас-
тено правно лице за вршење услуги со хартии од вред-
ност: брокерска куќа, банка или подружница на стран-
ска банка кои имаат добиено дозвола за работа од Ко-
мисијата (во понатамошниот текст: овластено правно 
лице) за вршење на услугите од член 94 став 1 точка г 
и член 94 став 1 точка д од Законот за хартии од вред-
ност, кое има склучено договор со издавачот за врше-
ње на активности за сметка на издавачот потребни за 
успешна јавна понуда на хартии од вредност и договор 
за соработка со издавачот, со кој издавачот го овласту-
ва да го застапува во постапката на запишување на јав-
но понудени хартии од вредност преку овластената 
берза и во негово име да го изврши пласманот на хар-
тиите од вредност од јавната понуда  што се запишува-
ат преку овластена берза.    

 
Содржина на Барањето 

 
Член 3 

(1) Барањето ги содржи следните податоци: 
- основни податоци за издавачот; 
- основни податоци за членовите на надзорниот и уп-

равниот одбор или одборот на директори на издавачот; 
- податоци за деловното работење на издавачот;  

- основни податоци за хартиите од вредност што се 
издаваат   и 

- податоци за намената на средствата од емисијата 
на хартии од вредност. 

  (2) Барањето се поднесува до Комисијата исклучи-
во на пропишаниот образец, пополнет електронски, 
уредно, читливо и без преправања, со сите пропишани 
прилози. Образецот за барањето треба да биде целосно 
пополнет.  

(3) Издавачот на хартии од вредност поднесува “Ба-
рање за одобрение за издавање на хартии од вредност 
по пат на јавна понуда” во форма и содржина пропиша-
на со Образецот Б-ЈП, кој е составен дел на овој Пра-
вилник. 

(4) Составен дел на барањето е и „Изјава” дадена од 
лицето овластено да го застапува издавачот која се 
поднесува во форма и содржина пропишана со Обра-
зацот И-Б-ЈП кој е составен дел на овој Правилник.  

(5) Одредбите кои се однесуваат на содржината на 
Барањето соодветно се применуваат и кога се бара 
одобрување на продажба на сопствени акции по пат на 
јавна понуда.  

(6) Доколку предмет на одобрување е продажба на 
сопствени акции по пат на јавна понуда за составен дел 
на барањето се и „Дополнителни податоци кон барање-
то одобрение за продажба на сопствени акции по пат 
на јавна понуда” кои се поднесуваат во форма и сод-
ржина пропишана со Образецот ДП-Б-ЈП кој е составен 
дел на овој Правилник. 

(7) Барањето содржи печат на издавачот и потпис 
на лицето што го застапува издавачот. Доколку издава-
чот склучил договор со овластено правно лице за 
вршење активности за сметка на издавачот потребни за 
успешна јавна понуда на хартии од вредност, Барањето 
содржи печат на овластеното правно лице и  потпис на 
лицето што го застапува овластеното правно лице.  

(8) Барањето може до Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија да се поднесe во 
електронска форма потпишанo со квалификуван диги-
тален сертификат. 

 
Постапување по барањето 

 
Член 4 

(1) Комисијата пристапува кон одлучување по Бара-
њето, откако подносителот до Комисијата ќе поднесе 
комплетно барање заедно со целокупната документа-
ција која се поднесува кон Барањето пропишана со За-
конот за хартии од вредност и правилниците кои про-
излегуваат од него.  

(2) Во случај на поднесување на непотполно, неу-
редно или барање со формално правни недостатоци, 
Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е 
потребно да ја дополни документацијата, при што ќе го 
предупреди за последиците од непостапувањето. До-
колку подносителот не ја дополни документацијата и 
не ги отстрани недостатоците на Барањето во рокот ќе 
се смета дека подносителот се откажал од Барањето, а 
Комисијата ќе донесе заклучок со кој ќе ја запре поста-
пката поведена по истото.  

 
Член 5 

Со влегувањето во сила на Правилникот за содржи-
ната на барањето за одобрение за издавање на хартии 
од вредност по пат на јавна понуда и Правилникот за 
формата и содржината на барањето за одобрување на 
приватна понуда на хартии од вредност („Службен вес-
ник на РМ“ број 6/2007) престанува да важи Правилни-
кот за содржината на барањето за одобрение за издава-
ње хартии од вредност, по видови издавачи бр. 09-
165/1 од 21.2.2001 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.16/2001). 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила со денот на негово-
то објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 
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