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5058.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната урава
(„Службен весник на Република Македонија" број
58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за финансии, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА
НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА НЕОДЛУЧУВАЊЕ
ПО ПОДНЕСЕНА ЖАЛБА
Член 1
Со овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на известувањето за неодлучување по поднесена жалба („Службен весник на Република Македонија" број 71/11).
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-36443/1
27 октомври 2014 година
Министер за финансии,
Скопје
Зоран Ставрески, с.р.
_________
5059.
Врз основа на член 32 став (3) од Законот за јавните
набавки („Службен весник на Република Македонија“
бр. 139/07, 130/08, 97/10, 53/11 185/11, 15/13, 148/13,
28/14, 43/14 и 130/14), министерот за финансии, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
СОДРЖИНАТА НА ТЕНДЕРСКАТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Во Правилникот за содржината на тендерската документација („Службен весник на Република Македонија“ бр.19/08) во членот 2 став (1) по алинејата 24 се
додаваат две нови алинеи 25 и 26 кои гласат:
- изјава за сериозност на понудата;
- изјава за независна понуда.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-36445/1
27 октомври 2014 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрески, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
5060.
Судскиот совет на Република Македонија постапувајќи согласно Амандман XXVI на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), на ден 3.11.2014 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува престанок на судиската функција на
Љиљана Петровска, судија на Основен суд Скопје 1
Скопје, поради исполнување на условите за старосна
пензија.
Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 3.11.2014 година.
Бр. 07-1667/2
3 ноември 2014 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
__________

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
5061.
Врз основа на член 27 став 9 и член 190 став 1 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 Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на
хартии од вредност. Пречистениот текст на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност ги опфаќа: Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од
вредност („Службен весник на РМ“ број 6/2007), Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 88/2007), Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за формата и
содржината на барањето за одобрување на приватна
понуда на хартии од вредност („Службен весник на

5 ноември 2014

Бр. 162 - Стр. 37

РМ“ број 4/2012) и Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на
барањето за одобрување на приватна понуда на хартии
од вредност („Службен весник на РМ“ број 84/2014).
Бр. 03-1751/2
22 октомври 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРИВАТНА ПОНУДА НА
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
Член 1
Со Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од
вредност (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува формата и содржината на барањето за одобрување
на приватна понуда на хартии од вредност (во натамошниот текст: Барање).
Член 2
(1) Барањето е документ од издавачот на хартии од
вредност во кој се наведуваат податоци за издавачот;
податоци за лицата во надзорниот одбор, управниот
одбор, односно одборот на директори; податоци за
претходно издадените хартии од вредност на издавачот
и податоци за емисијата на хартии до вредност/продажбата на сопствени акции.
(2) Барањето задолжително содржи изјава од лицето/лицата кое/кои го застапува/ат издавачот дадена
под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека емисијата е во согласност со закон и актите
на друштвото, податоците наведени во барањето се веродостојни, потполни и точни, и истите даваат целосен
и вистински приказ на работењето на друштвото.
(3) Во случај на продажба на сопствени акции Барањето задолжително содржи изјава од лицето/лицата
кое/кои го застапува/ат издавачот дадена под целосна
морална, материјална и кривична одговорност, дека акциите се стекнати согласно закон и актите на друштвото и нивната продажба е согласно закон и актите на
друштвото, податоците наведени во барањето се веродостојни, потполни и точни, и истите даваат целосен и
вистински приказ на работењето на друштвото.

(4) Барањето и документацијата што ја изготвува
подносителот на барањето може до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да се поднесе во електронска форма потпишано со квалификуван
дигитален сертификат.
Член 3
(1) Барањето ги содржи податоците пропишани со
образецот Б-ПП “Барање за одобрување на приватна
понуда на хартии од вредност” кој е составен дел на
овој Правилник.
(2) Образецот треба да е испишан електронски,
уредно, читливо, без корекции, да е потврден со печат
на издавачот и потпишан на секоја страница од лицето/лицата што го застапува/ат издавачот. Образецот
задолжително ги содржи сите пропишани податоци.
Доколку образецот се поднесува во електронска форма
потпишан со квалификуван дигитален сертификат, не е
потребно да содржи печат на издавачот.
(3) Во прилог кон образецот, до Комисијата за хартии од вредност издавачот задолжително ја доставува и
документацијата пропишана со член 27 став (1) од Законот за хартии од вредност и доказ за платен надомест за разгледување и одлучување по барањето за издавање хартии од вредност согласно Тарифникот за
содржината и висината на одделни надоместоци што ги
наплатува Комисијата за хартии од вредност.
(4) Доколку хартиите од вредност наместо со парични уплати се стекнуваат по други основи, во прилог
кон барањето се доставува и документот согласно кој
се стекнуваат хартиите од вредност. На пример: при
внесување непаричен влог во друштвото - се доставува
проценка на истиот изготвена согласно закон; доколку
се издаваат акции во постапка на присоединување - се
доставува Спогодбата за присоединување; доколку се
исплатува дивиденда во акции - се доставува Одлуката
за распоред на финансискиот резултат и дивидендниот
календар, итн.
(5) Во случај на приватна понуда за запишување и
уплаќање на хартии од вредност, која е упатена на не
повеќе од 20 лица кои не се акционери во акционерското друштво и кои не се поврзани лица со акционерите
во акционерското друштво, а кои се поединечно именувани во актот за издавање на хартии од вредност, во
прилог кон Барањето издавачот доставува и:
- изјави од лицата на кои е упатена приватната понуда дадени под целосна морална, материјална, и кривична одговорност и заверени кај нотар дека лицето на
кое е упатена приватната понуда, вклучувајќи ги и лицата деловно, управувачки или капитално поврзани
или се во сродство со него/неа, не поседува акции во
друштвото кое врши приватна понуда на хартии од
вредност на денот на донесување на одлуката за емисија на акции односно продажба на сопствени акции,
како и на денот на поднесување на барањето до Коми-
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сијата за хартии од вредност и нема да стекнува акции
во истото друштво до денот на одлучување по барањето од страна на Комисијата за хартии од вредност;
- известување дали и во какви договорни или должничко-доверителски односи се наоѓа издавачот со физичкото/ите или правното/ите лице/а за кое/и е наменета приватната понуда за емисија на акции/продажбата
на сопствени акции по пат на приватна понуда, односно се наоѓал издавачот на денот на донесување на Актот/одлуката за отуѓување/продажба на сопствени акции;
- преглед на побарувањата и обврските од билансот
на состојба на издавачот со правното/ите лице/а на
кое/и е наменета приватната понуда за емисија на акции/продажбата на сопствени акции по пат на приватна
понуда спрема издавачот и тоа аналитичка картица за
периодот за кој е изготвен последниот ревидиран финансиски извештај или годишна сметка и аналитичка
картица за периодот од почетокот на наредната деловна година до денот на одржување на собранието на акционери на кое е донесена одлуката за емисија на акции/продажбата на сопствени акции по пат на приватна
понуда;
- ревидирани финансиски извештаи или годишни
сметки за претходната година на правното/ите лице/а
на кое/и е наменета приватната понуда за емисија на
акции/продажбата на сопствени акции по пат на приватна понуда и
- тековна состојба Централен регистар на Република Македонија на правното/ите лице/а на кое/и е наменета приватната понуда за емисија на акции/продажбата на сопствени акции по пат на приватна понуда.
(6) Во случај кога приватната понуда е наменета за
институционален инвеститор, во прилог кон Барањето
издавачот доставува соодветен доказ дека познатиот
купувач на кого е наменета приватна понуда е институционален инвеститор согласно член 2, точка 15 од Законот за хартии од вредност, односно дека е банка,
осигурително друштво, отворен и затворен инвестициски фонд или пензиски фонд и друштво за управување со отворен и затворен инвестициски или пензиски
фонд, централни банки, национални влади и органи на
локална самоуправа, Меѓународниот монетарен фонд,
ЕБРД, ЕИБ и финансиско холдинг друштво односно,
друштво, чии подружници се финансиски институции
од групата на институционални инвеститори во смисла
на член 2 став 1 точка 15 од Законот за хартии од вредност, кои учествуваат во вкупната актива на друштвото
со најмалку 70%.
(7) При приватна понуда за запишување и уплаќање
на хартии од вредност во случај на заем што се трансформира во влог во друштвото во постапка на зголемување на основната главнина на друштвото кога заемот е даден од страна на единствениот акционер на
друштвото, до Комисијата се доставуваат следните документи:
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- договор за заем даден исклучиво од единствентиот акционер на издавачот;
- договор за трансформација на заем во влог во
друштвото во постапка на зголемување на основната
главнина;
- одлука за трансформација на заем во влог во
друштвото во постапката за зголемување на основната
главнина на друштвото;
- извештај од овластен проценител за проценка на
заемот што се транформира во влог во друштвото во
постапката на зголемување на основната главнина;
- изјава од одговорното лице на издавачот заверена
кај нотар која ги содржи податоците пропишани со
Образецот И-ОЛ-И „Изјава од одговорното лице на издавачот“ кој е составен дел на овој правилник;
- изјава од единствениот акционер на издавачот заверена кај нотар која ги содржи податоците пропишани
со Образецот И-ОЛ-ЕАИ „Изјава од одговорното лице
на единствениот акционер на издавачот„ – за правно
лице односно со Образецот И-ФЛ-ЕАИ „Изјава од
единствениот акционер на издавачот – физичко лице“ –
за физичко лице.
Член 4
(1) Врз основа на податоците и документите од
член 3 од овој Правилник, Комисијата одлучува по Барањето, односно во рок од 15 календарски дена донесува решение со кое го одобрува или одбива барањето за
приватна понуда, сметано од денот на доставување на
барањето.
(2) Во случај на поднесување на непотполно, неуредно 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. Доколку 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 постапката поведена по истото.
Член 5
Со влегувањето во сила на Правилникот за формата
и содржината на барањето за одобрување на приватна
понуда на хартии од вредност („Службен весник на
РМ“ број 6/2007) престанува да важи Правилникот за
содржината на барањето за одобрение за издавање хартии од вредност, по видови издавачи бр. 09-165/1 од
21.2.2001 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/2001).
Член 6
Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија”.
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