
Стр. 22 - Бр. 110 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 октомври 2006 
 

Датум на известување: ________      
 

                За друштвото за инвестиционо советување 
 Потпис на одговорно лице______________ 

 
2. Упатство за пополнување на формуларот 

ЛСДИС-2 
- Во колоната 3 се внесуваат бројот на банкарските 

сметки, броевите или листата на одредени ставки за 
кои друштвата за инвестиционо советување имаат по-
датоци; 

- Во колоната 4 се внесуваат сумите на одделните 
ставки утврдени во ред 1, ставки 1 до 10 и од 12 до 18; 
во ред 11 се внесува вкупната сума на ставките од 1 до 
10; во ред 19 се внесува вкупната сумата на ставките од 
12 до 18; во ред 20 се внесува показателот на ликвид-
ност утврден во член 2 на овој Правилник; 

- Во колоната 5 се внесуваат евентуални забелешки 
во врска со податоците од одделен ред. 

Во  формуларот се внесуваат  датумот на известува-
ње и лицето од друштвото за инвестиционо советување 
кое е одговорно за комплетирање на формуларот. 

____________ 
1916. 

Врз основа на член 190 став 1 и член 173 став 5 од 
Законот за хартии од вредност (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 95/05), Комисијата за хар-
тии од вредност на седницата одржана 13.10.2006 годи-
на, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  НАЧИНОТ НА СПРЕЧУВАЊЕ НА ЗЛОУПО-
ТРЕБА НА ВНАТРЕШНИ ИНФОРМАЦИИ 

 
Општи одредби 

 
Член 1 

Со Правилникот за начинот на спречување на злоу-
потреба на внатрешни информации се уредува начинот 
на спречување на злоупотреба на внатрешни информа-
ции (во понатамошниот текст:  Правилник).                                                            

 
Член 2 

Внатрешна информација е секоја ценовно чувстви-
телна нформација која не е јавно објавена преку печа-
тени или електронски медиуми.   

          
Член 3 

Ценовно чувствителни информации се информации 
од специфична природа кои се директно или индиректно 
поврзани со издавачот на хартиите од вредност и кои, 
доколку се обелоденат, би можеле да влијаат на цената 
на хартиите од вредност на издавачот или да влијаат на 
одлуката на инвеститорите да купуваат, продаваат или 
да ги чуваат хартиите од вредност.(во понатамошниот 
текст:  ценовно чувствителна информација). 

 
Член 4 

Лица со пристап до внатрешни информации можат 
да бидат: било кои  лица, акционери, членови на упра-
вен одбор, надзорен одбор и членови на одборот на ди-
ректори, вработени или надворешни соработници кои 
при извршување на професионалните задачи имаат 
пристап до внатрешни информации кај издавачот на 
хартии од вредност .(во понатамошниот текст:  лица со 
пристап до внатрешни информации). 

 
Начин на спречување на злоупотреба на внатрешни 

информации                                                     
Член 5 

(1) Издавачот на хартии од вредност веднаш по соз-
навањето дека одредена информација има карактер на 
ценовно чувствителна информација ја известува јавно-
ста преку печатени или електронски медиуми. 

(2) Кога лице во име и за сметка на издавачот 
открива внатрешна информација која има карактер на 
ценовно чуствителна информација на лице кое во де-
ловна соработка со издавачот ги дознава внатрешните 
информации, издавачот веднаш ја известува  јавноста  
преку печатените или електронските медиуми за вна-
трешните информации кои ги дознало тоа лице.    

 
Член 6 

(1) Доколку лицето кое има пристап до внатрешни 
информации од страна на издавачот е обврзано на до-
верливост кон внатрешните информации, за издавачот 
не се применува обврската за обелоденување од  член 5 
став 2.    

(2)  Издавачот на хартии од вредност изготвуваа ли-
ста на сите лица од член 5 став 2 кои на било кој начин 
имаат пристап до внатрешни информации. 

(3) Листата од став  2 на овој член издавачот на хар-
тии од вредност  редовно ја ажурира. 

 
Преодни и завршни одредби 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македони-
ја”. 

 
         Бр. 03-2159/1         Комисија за хартии од вредност 
13 октомври 2006 година                 Претседател, 

        Скопје               проф.д-р Весна Пендовска, с.р. 
____________ 

1917. 
Врз основа на член 190 и член 203 од Законот за хар-

тии од вредност (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 95/05), Комисијата за хартии од вредност на 
седницата одржана на 13.10.2006 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СЛЕДЕЊЕ И 
НАДЗОР НА РАБОТЕЊЕТО НА ОВЛАСТЕНИТЕ 

УЧЕСНИЦИ НА ПАЗАРОТ ЗА ХАРТИИ ОД 
ВРЕДНОСТ 

 
Општи одредби 

 
Член 1 

Со Правилникот за начинот и постапката за вршење 
на надзор на работењето на овластените учесници на 
пазарот за хартии од вредност (во понатамошниот 
текст: Правилник) се уредуваат начинот и постапката 
за следење и надзор од страна на Комисијата за хартии 
од вредност (во понатамошниот текст: Комисија) над 
овластените учесници на пазарот за хартии од вредност 
во Република Македонија: берза, депозитар за хартии 
од вредност, брокерските куќи и банките кои имаат до-
биено дозвола за работа со хартии од вредност од Ко-
мисијата (во понатамошниот текст:  банка). 

 
Член 2 

(1) Следењето и надзорот од член 1 на овој Правил-
ник го вршат овластени лица вработени во Секторот за 
контрола на пазарот на капитал на Комисијата за хар-
тии од вредност (во понатамошниот текст: овластени 
лица). 

(2) Овластените лица го вршат следењето и надзо-
рот од член 1 на овој Правилник преку секојдневно 
следење на настаните при тргување со хартии од вред-
ност на системот за тргување на берзата, преку следе-
ње на порамнувањето на трансакциите со хартии од 
вредност во депозитарот за хартии од вредност, преку 


