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5063. 
Врз основа на член 167 став 1 точка б) и член 190, а 

во врска со членот 21 став 6 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 

22.10.2013 година, утврди пречистен текст на Правил-

никот за за начинот и постапката на запишување на 

хартии од вредност. Пречистениот текст на Правилни-

кот за начинот и постапката на запишување на хартии 

од вредност ги опфаќа: Правилникот за начинот и по-

стапката на запишување на хартии од вредност 

(„Службен весник на РМ“ бр. 122/2006), Правилникот 

за изменување и дополнување на Правилникот за начи-

нот и постапката на запишување на хартии од вредност 

(„Службен весник на РМ“ бр.147/2010) и Правилникот 

за изменување и дополнување на Правилникот за начи-

нот и постапката на запишување на хартии од вредност 

(„Службен весник на РМ“ бр.81/2014).   

 

Бр. 03-1774/1 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 НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ЗАПИШУВАЊЕ 

НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

 

Член 1 

Со Правилникот за начинот и постапката за запи-

шување на хартии од вредност (во понатамошниот 

текст: Правилник) поблиску се уредува начинот и по-

стапката за запишување на хартии од вредност, кои се 

продаваат по пат на јавна понуда. 

 

Член 2 

(1) Запишувањето на јавно понудените хартии од 

вредност се врши преку овластена берза за хартии од 

вредност која за тоа има договор со издавачот. 

(2) Запишувањето на јавно понудените хартии од 

вредност се врши во рокот утврден со Актот за издава-

ње на хартиите од вредност, поканата за запишување 

на хартии од вредност и проспектот за запишување на 

хартии од вредност. 

(3) Постапката за запишување на хартии од вред-

ност се спроведува преку овластените учесници на па-

зарот на хартии од вредност – членки на овластената 

берза и овластен депозитар и истите се должни да обез-

бедат запишувањето на хартиите од вредност да се 

врши во согласност со Законот за хартии од вредност, 

овој Правилник, како и согласно правилата на овласте-

ната берза со која издавачот има склучено договор и 

правилата на овластен депозитар каде се регистрирани 

хартиите од вредност на издавачот. 

(4) Издавачот на хартии од вредност е должен со 

овластената берза да склучи договор за запишување на 

јавно понудени хартии од вредност со кој се регулира-

ат односите помеѓу договорните страни при спроведу-

вање на запишувањето на јавно понудените хартии од 

вредност преку овластената берза и со кој договорните 

страни се обврзуваат запишувањето да се спроведе во 

согласност со актот за издавање на хартиите од вред-

ност, Законот за хартии од вредност, овој Правилник и 

правилата на берзата. 

(5) Издавачот на хартии од вредност е должен да 

склучи договор за соработка со овластен учесник на 

пазарот на хартии од вредност – членка на овластената 

берза и овластениот депозитар, со кој го овластува да 

го застапува во постапката на запишување на јавно по-

нудени хартии од вредност преку овластената берза и 

во негово име да го изврши пласманот на хартиите од 

вредност од јавната понуда  што се запишуваат преку 

овластена берза, согласно правилата на овластената 

берза и правилата на овластениот депозитар. 

   

Член 3 

(1) Издавачот е должен да обезбеди потребен број 

примероци на проспектот кај сите овластени учесници 

на пазарот на хартии од вредност – членки на овласте-

ната берза и овластениот депозитар наведени во прос-

пектот, чијашто содржина е во согласност со Законот 

за хартии од вредност и Правилникот за формата и сод-

ржината на проспектот. 

(2) На барање на секое заинтересирано лице овлас-

тениот учесник на пазарот на хартии од вредност – 

членка на овластената берза и овластениот депозитар е 

должен да му обезбеди примерок од проспектот. 

 

Член 4 

(1) Издавачот е должен на заинтересираните лица 

да им стави на располагање најмалку еден примерок од 

статутот или актот за основање на издавачот на харти-

ите од вредност преку овластените учесници на паза-

рот на хартии од вредност – членки на овластената бер-

за и овластениот депозитар. 

(2) Доколку издавачот изготвил понови финансиски 

извештаи од оние објавени во проспектот, издавачот е 

должен, на заинтересираните лица да им стави на рас-
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полагање најмалку еден примерок од новите финансис-

ки извештаи преку овластените учесници на пазарот на 

хартии од вредност – членки на овластената берза и ов-

ластениот депозитар. 

 

Член 5 

(1) Лицето кое запишува хартии од вредност однос-

но неговиот полномошник задолжително пополнува и 

потпишува изјава, согласно Прилог 1 кој е составен дел 

на овој Правилник. Доколку изјавата за запишување на 

хартии од вредност, односно уписницата е во електрон-

ска форма потпишана со дигитален сертификат, не е 

потребно да содржи печат на издавачот. 

(2) Уписницата од став 1 на овој член се пополнува 

и потпишува во два примероци, од кои еден за издава-

чот, а другиот за лицето кое запишало хартии од вред-

ност. 

(3) Уписницата од став 1 на овој член претставува 

доказ за запишани хартии од вредност кои се продаваат 

по пат на јавна понуда. 

(4) Уписницата од став 1 на овој член се дава истов-

ремено со давањето на налогот за купување на хартии 

од вредност од јавна понуда на хартии од вредност кај 

овластен учесник на пазарот на хартии од вредност – 

членка на овластената берза и овластениот депозитар и 

истата има правна важност од моментот на реализира-

ње на налогот за купување. Овластениот учесник ги чу-

ва сите уписници до завршување на рокот за запишува-

ње на хартиите од вредност, а потоа само оние кои се 

со правна важност ги доставува до издавачот.  

 

Член 6 

Издавачот е должен, по завршување на рокот за за-

пишување, по барање на лицата кои запишале хартии 

од вредност да им стави на увид список на сите запи-

шани хартии од вредност. 

 

Член 7 

Доколку до истекот на рокот за запишување се за-

пишат повеќе хартии од вредност од обемот на емиси-

јата, распределбата на запишаните хартии од вредност 

се врши  согласно Актот за издавање на хартиите од 

вредност на издавачот. 

 

Член 8 

(1) Овластениот учесник на пазарот на хартии од 

вредност – членка на овластената берза и овластениот 

депозитар е должен на секое лице кое запишало и уп-

латило хартии од вредност од јавната понуда да му 

достави извештај за склучување на трансакцијата во 

рок од два дена по денот на склучувањето. Доставува-

њето на извештајот се врши на начин договорен со 

клиентот. 

(2) Извештајот од ставот (1) на овој член содржи 

податоци за: 

а) називот на издавачот на хартиите од вредност од 

јавната понуда со кои е тргувано; 

б) видот, родот и класата на хартиите од вредност 

со кои е тргувано; 

в) видот на налогот - куповен или продажен; 

г) количината на хартиите од вредност со кои е тр-

гувано; 

д) цената по која хартиите од вредност се купени, 

односно продадени; 

ѓ) надоместокот за извршената трансакција; 

е) датумот на приемот на налогот за тргување; 

ж) датумот на порамнување на трансакцијата и 

е) напомена дека порамнувањето ќе се изврши по 

завршувањето на рокот за запишување и уплата на јав-

ната понуда на хартии од вредност и дека правата од 

хартиите од вредност ќе настанат од моментот на нив-

ното запишување во овластениот депозитар. 

 

Член 9 

(1) По завршувањето на емисијата, хартиите од 

вредност се запишуваат во книгата на хартии од вред-

ност на друштвото која се води во овластениот депози-

тар за хартии од вредност. 

(2) Правата и обврските од хартии од вредност нас-

тануваат од моментот на нивното запишување во ов-

ластениот депозитар за хартии од вредност. 

 

Член 10 

Доколку издавачот определил процент на успеш-

ност на емисијата и ако се запишат помалку хартии од 

вредност отколку што изнесува утврдениот процент на 

успешност, емисијата се прогласува за неуспешна и из-

давачот е должен на лицата кои запишале и уплатиле 

хартии од вредност од таа емисија да им ги врати упла-

тените средства зголемени со депозитна камата која е 

дефинирана во член 2 став 1 точка 12 од Законот за 

хартии од вредност. 

 

Член 11 

Издавачот е должен постапката за запишување хар-

тии од вредност да ја спроведе во рокот утврден со Ак-

тот за издавање на хартии од вредност. 

 

Член 12 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 
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