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2. Понудата за преземање се однесува на 14.798 
обични акции со право на глас издадени од АГРОКУ-
МАНОВО АД Куманово.  

3. Преземањето на хартиите од вредност ќе се врши 
по цена од 2.190,00 денари по акција. 

4. Рокот за прифаќање на понудата изнесува 28 де-
на од денот на првото објавување на понудата за презе-
мање. 

5. Преземачот од точка 1 на ова Решение е должен 
да ги изврши сите обврски во рокот и начинот предви-
ден со Законот и Понудата за преземање. 

6. Жалбата против ова решение не го одложува не-
говото извршување. 

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

 
УП1 Бр. 10-161 Комисија за хартии од вредност 

   28 декември 2015 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
__________ 

211. 
Врз основа на член 190 и член 120 став 2 од Зако-

нот за хартии од вредност ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015 
и 154/2015), Комисијата за хартии од вредност на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на ден 
28.12.2015 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПОТВРДУВАЊЕ НА ПРИФАЌАЊЕ-
ТО ИЛИ ОДБИВАЊЕТО НА НАЛОГ ЗА ТРГУВАЊЕ  

СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
Со Правилникот за начинот на потврдување на при-

фаќањето или одбивањето на налог за тргување со хар-
тии од вредност се уредува начинот на потврдување на 
прифаќањето или одбивањето на налог за тргување со 
хартии од вредност (во понатамошниот текст: налог) 
од клиент (во понатамошниот текст: Правилник). 

 
Член 2 

(1) Налог е еднострана инструкција на клиентот, кој 
може да биде даден усно, писмено или во електронска 
форма, а со кој на овластеното правно лице со дозвола 
за работење со хартии од вредност (во понатамошниот 
текст: овластено правно лице) му се наложува да из-
врши определена трансакција со хартии од вредност за 
сметка на клиентот. 

(2) Начинот на кој клиентот го дава налогот на ов-
ластеното правно лице се уредува со договор меѓу ов-
ластеното правно лице и клиентот. 

(3) Доколку клиентот на овластено правно лице да-
ва налог во електронска форма преку компјутерско ин-
формациски систем обезбеден од страна на овластено-
то правно лице,тогаш клиентот со овластеното правно 
лице потпишува посебен договор за користење на  ком-
пјутерско информацискиот системсистем за давање на-
лози кој го обезбедува овластеното правно лице. 

(4) Со договорот од став 3 од овој член се уредуваат 
сите услови под кои овластеното правно лице овозмо-
жува пристап и користење на компјутерско информа-
цискиот систем систем за давање налози, прифаќање и 
постапување со документацијата која е во согласност 
со посебниот акт за уредување на начинот и постапката 
на работење со налози добиени по електронски пат. 

(5) Доколку клиентот на овластено правно лице да-
ва налог во електронска форма со користење на други 
медиуми за електронска комуникација, потпишани со 
електронскиот потпис на клиентот согласно закон, то-
гаш клиентот со овластеното правно лице потпишува 
посебен договор со кој подетално се уредува начинот 
на давање на таквите налози, идентификацијата на кли-

ентот и комуникацијата со истиот, во согласност со по-
себниот акт за уредување на начинот и постапката на 
работење со налози добиени по електронски пат. 

 
Член 3 

После приемот на налогот, овластеното правно ли-
це истиот го прифаќа или го одбива, што соодветно се 
евидентира во книгата на налози.  

 
Член 4 

(1) Прифаќањето на налог од страна на овластено 
правно лице се евидентира на посебен образец кој за-
должително ги содржи следните елементи: 

- забелешка дека налогот е прифатен; 
- датум и време на прифаќање на налогот;  
- забелешка дека овластеното правно лице   може да 

го изврши налогот кога ќе процени дека тоа е во најдо-
бар интерес на клиентот; 

- број на налогот во книгата на налози; 
- други елементи кои можат да влијаат на реализа-

цијата на налогот  и 
- име, презиме и потпис на овластениот брокер во 

овластеното правно лице.      
 (2) Одбивањето на налог од страна на овластено 

правно лице се евидентира на посебен образец кој за-
должително ги содржи следните елементи: 

- забелешка дека налогот е одбиен; 
- датум и време на одбивање на налогот;  
-  број на налогот во книгата на налози; 
- причина за одбивање на налогот; 
- име, презиме и потпис на овластениот брокер во 

овластеното правно лице. 
(3) Образецот за прифаќање на продажен налог е во 

форма и содржина утврдена со Прилог1, а образецот за 
прифаќање на куповен налог е во форма и содржина 
утврдена со Прилог2. Образецот за одбивање на прода-
жен налог е во форма и содржина утврдена со Прилог3, 
а образецот за одбивање на куповен налог е во форма и 
содржина утврдена со Прилог4. Прилозите 1, 2, 3 и 4 се 
составен дел на овој Правилник.  

(4) Образецот за прифаќање на налогот може да 
содржи и други елементи кои можат да влијаат на реа-
лизацијата на налогот. 

 
Член 5 

(1) Прифаќањето или одбивањето на електронскиот 
налог за тргување од страна на овластено правно лице 
се евидентира на посебна електронска потврда за при-
фаќање или одбивање на електронски налог за тргу-
вање, која ги содржи податоците предвидени во член 4 
од овој Правилник, во форма утврдена со Прилозите 1, 
2, 3 и 4. 

 (2) Електронската потврда за прифаќање или одбива-
ње на електронскиот налог за тргување со хартии од вред-
ност треба да е потпишана со приватниот електронски 
клуч на брокерот и криптирана со приватниот електрон-
ски клуч на овластеното правно лице, освен за прием на 
налози по електронски пат преку компјутерско информа-
циски систем обезбеден од страна на овластеното правно 
лице, каде што електронската потврда за прифаќање или 
одбивање на електронскиот налог за тргување со хартии 
од вредност треба да е криптирана со приватниот елек-
тронски клуч на овластеното правно лице. 

 (3) По прифаќање или одбивање на електронскиот на-
лог овластеното правно лице по електронски пат треба 
веднаш до клиентот да достави електронска информација 
генерирана како потврда за прием или одбивање на елек-
тронскиот налог за тргување со хартии од вредност. 

 (4)  Електронската потврда за прифаќање или од-
бивање на електронски налог за тргување со хартии од 
вредност мора да биде интегрирана со постоечкиот 
систем за примање на налози и одбивање на налози за 
тргување со хартии од вредност и со постојниот систем 
на водење на книгата на налози на овластеното правно 
лице. 
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Член 6 

(1) Овластено правно лице задолжително му дава 

примерок на клиентот од образецот за прифаќање или 

одбивање на налог.     

(2) Овластеното правно лице задолжително во се-

кое време мора да поседува доказ за електронско дос-

тавување на електронска потврда за прифаќање или од-

бивање на електронски налог за тргување со хартии од 

вредност до клиентот кој го дал електронскиот налог. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
(1) Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавување во "Службен весник на Република 
Македонија". 

(2) Со влегување во сила на овој Правилник престану-
ва да важи Правилникот за за начин на потврдување на 
прифаќање на налог за тргување со хартии од вредност 
(Службен весник на РМ број 6/2007, 21/2009 и 101/2013). 

 
УП1 Бр. 03-1523/3 Комисија за хартии од вредност 

   28 декември 2015 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
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