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Вовед
Примарна инвестициона цел на секој инвеститор е заштита на капиталот и
остварување на релативно повисок принос при минимален ризик. Општинските
обврзници се од посебен интерес за инвеститорите, бидејќи локалната власт е
гарант за нивно враќање, а дополнителен поттик е неоданувањето на
приходите кои се остваруваат од општински обврзници.
Поим
Обврзница е долгорочна должничка хартија од вредност, со која издавачот се
обврзува дека на сопственикот на обврзницата еднократно или во рати, ќе му го
исплати на определен ден износот на номиналната вредност на обврзницата и
каматата.
Обврзниците како хартии од вредност со фиксен принос, претставуваат
финансиско ветување и обврска на едно лице дека ќе исплати определена
сума пари на определен датум. Лицето кое се обврзува на ваквото ветување се
нарекува „издавач“. Издавачите се должници, додека лицата кои вложуваат во
нивните обврзници се кредитори бидејќи тие ги позајмуваат сопствените
средства на определен рок и за определен надомест. Издавачи на обврзници
можат да бидат држави, државни агенции, општини, општински претпријатија,
фирми и организации.
Преку издавање на обврзници, локалната власт позајмува пари
од купувачите на општински обврзници и ветува плаќање на главнина и камата
за одреден временски период. Каматата најчесто се исплаќа полугодишно,
додека главнината може да биде исплатена или по доспевањето или
периодично. Приносот на општинските обврзници обично е поголем од
приносот што ќе се постигне со инвестирање во депозит во банка. Покрај
атрактивните каматни стапки кои се остваруваат, инвеститорот е ослободен од
плаќање на персонален данок на доход.
Општинските обврзници котираат на секундарниот
инвеститорите ја имаат потребната ликвидност.

пазар

така

што

Обврзниците издадени од единиците на локалната самоуправа се користат за
финансирање на проекти од општ интерес или финансирање на тековните
потреби на буџетот.
Видови обврзници
Во однос на готовинскиот прилив, разликуваме два вида на општински
обврзници. Тоа се: општи обврзувачки и приходни обврзници.
Општите обврзувачки обврзници се карактеризираат со обврска издавачот
да го врати долгот од било кој извор на приходи на локалната
власт. Поради тоа, при издавање на овие обврзници пожелно е пред
издавањето да се спроведе јавна дебата.
Приходните општински обврзници се издаваат за конкретен проект по чија
реализација се очекува да се генерираат приходи. Пример: изградба на
водоводни мрежи, канализациони системи, јавни паркинзи, и други проекти од
значење за локалните власти.
Постојат повеќе групи на општински обврзници кои поседуваат специфични
инвестициони можности. Една од нив е групата на осигурани општински
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обврзници. Осигурителната компанија гарантира дека ќе ја исплати
главнината и каматата доколку истата по доспевањето не е исплатена од
примарниот должник односно локалната самоуправа.
Општински обврзници со променлива или подвижна каматна стапка не
носат фиксна каматна стапка и истата се менува со промената на избраните
референтни каматни стапки.
Безкупонските обврзници не носат камата и се продаваат со дисконт, а
инвеститорот во рамките на датумот на достасување го наплаќа целиот износ
на основната главнина.
Посебна погодоност имаат обврзниците кои на инвеститорот му даваат
можност да ги наплати и пред датумот на доспевање. Тоа се обврзници со
"put" клаузула. Од друга страна, обврзниците кај кои издавачот во било кое
време може да ја повлече емисијата на обврзници пред рокот на доспевање и
на инвеститорите да им ги врати вложените пари, се нарекуваат обврзници со
"call" клаузула.
Препорака за општините:
1. Испитување на пазарот на инвеститори.
2. Утврдување на износот на обврзницата и висината на каматната стапка.
3. Обврзницата да биде ануитетна (полугодишно или годишно), со цел да
се постигне атрактивност за инвеститорите, ликвидност и доверба за
навремено сервивирање на долгот односно отплата на главнина и
камата.
4. Утврдување на рочноста на обврзниците согласно интересот на
инвеститорите
5. Избор на начинот на емисија на обврзниците (јавна/приватна понуда) во
зависност од спроведената анализа на трошоците поврзани со
издавањето и времетраењето на постапката.
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1. ЗАКОНСКА РАМКА ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНИТЕ
Согласно Законот за финансирање на едниците на локалната самоуправа
(Службен Весник на Република Македонија бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007 и
156/2009) општините може да се задолжуваат со склучување на договор за
заем или со издавање на обврзници.
Општините може да се задолжуваат по претходна согласност на Владата на
Република Македонија, по добиено позитивно мислење од Министерството за
финансии.
1.1 Лимити за задолжување
Вкупниот износ на недостасан долгорочен долг на општината вклучувајќи ги и
сите издадени гаранции не може да го надмине износот на вкупните приходи на
тековно-оперативниот буџет на општината во претходната година.
При долгорочното задолжување, вкупната годишна отплата на долгот
(главнина, камата и други трошоци) направен врз основа на долгорочно
задолжување и долгорочна позајмица од Централниот буџет на Република
Македонија не може да надмине 30% од вкупните приходи на тековнооперативниот буџет на општината во претходната фискална година.
1.2 Постапка за задолжување на општините
Постапката за обезбедување на позитивно мислење за задолжување на
општините со заем или издавање на обврзници од страна на Министерството
за финансии е регулирана со Законот за јавен долг („Службен весник на РМ“
бр. 62/2005 и 88/2008) и со Упатството за начинот и постапката за задолжување
на општините и јавните претпријатија во Република Македонија.
Министерството за финансии ќе изрази позитивно мислење за задолжување на
општините преку издавање на обврзници, доколку утврди:
- усогласување на износот на задолжување согласно лимитите во Законот
за финансирање на единиците на локалната;
- усогласување на износот на задолжување со таргетите за јавниот долг и
фискалниот дефицит
1.2.1 Барање за мислење за задолжување
Општините ја започнуваат постапката за задолжување со доставување на
Барање на мислење за задолжување до Министерството за финансии.
Потребни пропишани податоци кои општината треба да ги достави до
Министерството за финансии за секое ново задолжување се:
- Одлука на Совет на општината;
- Цел на задолжувањето;
- Предлог услови под кои општината сака да се задолжи;
- Пополнети обрасци за задолжување;
- Информација за изворите на средства;
- Изјава на градоначалникот заверена на нотар, со лична кривична
одговорност дали има пристигнати ненамирени обврски кон
доверителите во рок над 90 дена од датумот на пристигнувањето;
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2. ПРЕДНОСТИ ОД ЗАДОЛЖУВАЊЕ СО ОПШТИНСКИ ОБВРЗНИЦИ
2.1 Корист за општините од издавањето на обврзници
•
•
•
•
•

Мобилизирање на средства
Реализирање на планираните развојни проекти
Забрзување на локалниот и регионалниот економски раст
Подобрување на локалната економска состојба преку поголеми
инвестиции, вработувања, производство и зголемување на квалитетот на
живот на граѓаните
Стекнување на поголема финансиска независност од централната власт

2.2 Корист за инвеститорите од купување на обврзници
•
•
•
•

Добивање на принос кој зависи од квалитетот на издавачот и рочноста
Развој на пазарот на капитал и можности за подобра диверзификација на
портфолијата
Приносот од овие обврзници е ослободен од персонален данок на доход
Инвестирање во развој на средината во која живеат (видливост на
ефектите).
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3. ИЗДАВАЊЕ НА ОБВРЗНИЦИ
3.1 ЗАКОНСКА РАМКА
Постапката за издавање на хартии од вредност е регулирана со Законот за
хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008 и
57/2010) и правилниците донесени од Комисијата за хартии од вредност.
Согласно Законот за хартии од вредност, издавањето хартии од вредност на
примарниот пазар, вклучувајќи ги и сопствените акции, се врши по претходно
добиено одобрение од Комисијата за хартии од вредност.
Согласно Законот, хартии од вредност може да се емитуваат по пат на
приватна и јавна понуда.

3.2 ИЗДАВАЊЕ ОБВРЗНИЦИ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА
Приватната понуда е директна понуда на обврзници до ограничен број
инвеститори, со кои општината однапред се договорила да ги откупат
обврзниците што се предмет на понудата. За издавање на обврзници по пат на
приватна понуда не е потребно да се изготви и публикува проспект. За таа цел,
потребно е да се: 1) најде заинтересиран инвеститор за обврзниците; 2) Советот
на општината да донесе Одлука за издавање (емисија) на обврзници по пат на
приватна понуда; и 3) добие Одобрение од Комисијата за хартии од вредност за
издавање на обврзници по пат на приватна понуда.
При издавањето на обврзници по пат на приватна понуда, треба да се има во
предвид дека општината може да изврши приватна понуда на обврзници по
еден ист основ најмногу еднаш во текот на една календарска година.
ПРВ ЧЕКОР – Одлука за издавање на обврзници по пат на приватна
понуда
Советот на општината носи Одлука за издавање на обврзници по пат на
приватна понуда. Формата и содржината на Одлуката (Актот) за издавање на
обврзници е пропишана со Законот за хартии од вредност и со Правилникот за
формата и содржината на актот за издавање на хартии од вредност по видови
на хартии од вредност („Службен весник на РМ„ бр.122/2006) – Прилог 1. Со
донесување на Одлуката за издавање на обврзници, Советот на општината
утврдува и рок во кој истата треба да се спроведе.
Одлуката за издавање на обврзници се состои од 2 дела воведен и главен:
• Воведниот дел на Одлуката за издавање на обврзници се искажува низ
именување на одлуката и назначување на правниот основ за донесување на
одлуката, надлежниот орган кој ја донесува и местото и времето на
донесување.
• Главниот дел на Одлуката ги регулира правата и обврските на општината и
купувачот на обврзниците и ги содржи елементите пропишани во член 6 од
Правилникот за формата и содржината на актот за издавање на хартии од
вредност по видови на хартии од вредност.
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ВТОР ЧЕКОР - Изнаоѓање на заинтересиран инвеститор
Издавањето на обврзници по пат на приватна понуда може да се врши само
кога емисија на обврзници е наменета на институционални инвеститори (за
институционален инвеститор се смета само банка, осигурително друштво,
инвестиционен фонд или пензиски фонд).
Во врска со наведените случаи, односно кога е потребно идентификување на
т.н. познати купувачи при издавање на обврзници по пат на приватна понуда, со
Законот за хартии од вредност е предвидено дека доколку идентитетот на некој
од купувачите се промени за времетраење на приватната понуда, општината е
должна од Комисијата да добие дозвола за настанатата промена. Доколку
идентитетот на некој од купувачите се промени, општината доставува
корегиран акт за издавање со точни информации за идентитетот на купувачите.
Истовремено, Комисијата за хартии од вредност ја прогласува за ништовна
секоја приватна понуда која завршила со продажба на хартии од вредност на
купувач кој не бил именуван во актот за издавање.
ТРЕТ ЧЕКОР - Барање за одобрение од Комисијата за хартии од вредност
за издавање на обврзници по пат на приватна понуда
Барањето е писмен документ од општината во кој се наведуваат податоци за
општината; податоци за органите на општината – Советот на општината и
градоначалникот на општината и податоци за претходно издадените обврзници
на општината. Барањето задолжително содржи изјава од градоначалникот на
општината дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност,
дека емисијата е во согласност со закон и актите на општината, податоците
наведени во барањето се веродостојни, потполни и точни, и истите даваат
целосен и вистински приказ на работењето на општината.
Деталната содржина на барањето за одобрение за издавање на обврзници по
пат на приватна понуда е пропишана со Правилникот за формата и содржината
на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност
(„Службен весник на Републка Македонија“ бр.6/2007) – Прилог 2.
Согласно Законот за хартии од вредност, во случај на емитување на обврзници
при приватна понуда општината до Комисијата доставува: барање за
одобрување на издавање на обврзници по пат на приватна понуда; Одлука за
издавање на обврзници и предлог на соопштение до јавноста за издавање на
приватна понуда со потпис и печат на градоначалникот на општината во форма
и содржина утврдена во посебен Правилник за формата и содржината на
соопштението за издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда,
(„Службен весник на РМ“ бр.110/2006) – Прилог 3.
ЧЕТВРТИ ЧЕКОР - Одлучување по барањето за добивање одобрение за
издавање на обврзници по пат на приватна понуда
Комисијата пристапува кон одлучување по барањето за одобрување на
приватна понуда на обврзници откако подносителот до Комисијата ќе поднесе
комплетно барање заедно со целокупната документација.
Доколку приватната понуда на обврзници се однесува на должнички хартии од
вредност гарантирани од едно или повеќе правни лица, соопштението содржи и
основни информации за гарантот на емисијата (фирма, седиште и матичен број
на правното лице).
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. Доколку подносителот не ја дополни
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документацијата и не ги отстрани недостатоците на барањето во наведениот
рок, ќе се смета дека подносителот се откажал од барањето, а Комисијата ќе
донесе заклучок со кој ќе ја запре постапката поведена по истото.
Комисијата во рок од 15 (петнаесет) календарски дена донесува решение со
кое го одобрува или одбива барањето за приватна понуда, сметано од денот на
доставување на барањето.
Општината може соопштението за издавање на обврзници по пат на приватна
понуда да го објави и во дневен весник што излегува на територијата на
Република Македонија и на еден од јазиците на заедниците во Република
Македонија.
Обврзниците кои се предмет на приватна понуда се уплатуваат во рок од 15
календарски дена од конечноста на решението за одобрување на барањето за
приватна понуда.
Општината е должна да ги предаде обврзниците за регистрирање во
депозитарот на хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на
уплатата на обврзниците.
Општината е должна најдоцна во рок од 5 (пет) работни дена од завршувањето
на приватната понуда да ја извести Комисијата и јавноста за количината на
запишаните и уплатените обврзници, односно за процентот на реализација на
емисијата.
ПЕТТИ ЧЕКОР - Известување за запишани и платени обврзници и за
реализација на приватна понуда на обврзниците
Општината е должна да извести за запишаните и платените обврзници,
однсоно за реализацијата на приватната понуда во согласност со одредбите од
Правилникот со кој се утврдува формата и содржината на известувањето за
запишани и платени хартии од вредност од приватна понуда и на
известувањето за реализација на приватна понуда на хартии од вредност
(„Службен весник на РМ“ бр.110/2006).
Со писменото известување за запишани и платени хартии од вредност од
приватна понуда се известува Комисијата за хартии од вредност и истото се
објавува во најмалку еден дневен весник – Прилог 4.
Во прилог кон известувањето, општината задолжително доставува и доказ за
реализација на приватната понуда на хартии од вредност, односно уплатите
(налози за плаќање, документ за компензација, и др.) – Прилог 5.
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3.3 ИЗДАВАЊЕ НА ОБВРЗНИЦИ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА
Јавна понуда на хартии од вредност, во смисла на Законот за хартии од
вредност, е јавен повик за запишување и купување на хартии од вредност
објавен во средствата за јавно информирање. За јавна понуда на хартии од
вредност над 25.000 евра е потребно одобрение од Комисија за хартии од
вредност.
ПРВ ЧЕКОР - Одлука за издавање на обврзници по пат на јавна понуда
Првиот чекор за издавање на обврзници со јавна понуда започнува со
донесување на Одлука за издавање на обврзници од страна на Советот на
општината со постапка уредена со Закон за хартии од вредност („Сл.весник на
Република Македонија“ бр.95/05, 25/07, 7/08 и 57/10), исто како и кај
издавањето со приватна понуда.
Содржината на актот, односно Одлуката за издавање на обврзници по пат на
јавна понуда е опишана претходно во делот Одлука за издавање на обврзници
по пат на приватна понуда.
ВТОР ЧЕКОР - Избор на надворешни консултанти и склучување на
договор со агентот за емисијата на обврзници
За успешна реализација на емисијата неоходно е ангажирање на правна
фирма (доколку општината нема правни капацитети за водење на постапката,
обезбедување на потребните документи за добивање на дозвола за емисија),
банка или брокерско друштво со двојна функција (финансиски советник и
спроведувач на емисијата). Како спроведувач на емисијата може да се појави
берзата или депозитарот.
Овластени банки кои работат со хартии од вредност се:
1. НЛБ Тутунска Банка АД Скопје - Служба за услуги со хартии од вредност
2. Охридска Банка АД Охрид - Оддел за работа со хартии од вредност при
експозитура во Скопје
3. Стопанска Банка АД Скопје-Дирекција за работа со хартии од вредност и
брокерско - посреднички услуги
4. Комерцијална Банка АД Скопје -Дирекција за вршење услуги со хартии од
вредност
5. ТТК Банка АД Скопје - Оддел за работа со хартии од вредност со седиште
во Битола и Работна единица за тргување со седиште во Скопје
6. Централна кооперативна банка АД Скопје-Служба за хартии од вредност
Овластени брокерски куќи се:
1. Алта Виста Брокер АД Скопје
2. АУКТОР & ХИТА БРОКЕРИ АД СКОПЈЕ
3. Битола Брокер АД Битола
4. Бро-Дил АД Скопје
5. Еуро Брокер АД Скопје
6. ЕУРОХАУС АД Скопје
7. Илирика Инвестментс АД Скопје
8. ИНВЕСТБРОКЕР АД Скопје
9. Иново Брокер АД Скопје
10. МОЈ БРОКЕР АД Скопје
11. НОВИ ТРИГЛАВ АД Скопје
12. Пеон Брокер АД Скопје
13. Поштел Брокер АД Скопје
14. Фершпед Брокер АД Скопје
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ТРЕТ ЧЕКОР - Барање одобрение од Комисијата за хартии од вредност за
издавање на обврзници по пат на јавна понуда
Општината поднесува барање за одобрение за издавање на обврзници по пат
на јавна понуда до Комисијата за хартии од вредност согласно со образецот
пропишан во Правилникот за содржината на барањето за одобрение за
издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда („Службен весник на
РМ“ бр.6/2007 и 147/2010) – Прилог 6.
Барањето за одобрение содржи: основни податоци за општината; основни
податоци за органите на општината (Совет и градоначалник на општината);
податоци за финансиското работење на општината; основни податоци за
обврзницата што се издава и за намената на средствата од емисијата на
обврзници.
Потребна придружна документација при поднесување на барање
При поднесувањето на барањето за одобрение општината ги доставува
следниве документи:1) статут на општината; 2) завршна сметка за претходните
три години во согласност со меѓународните стандарди за финансиско
известување; 3) извештај од овластен ревизор за последните три години во
согласност со меѓународните ревизорски стандарди; 4) Одлука за издавање на
обврзниците; 5) Проспект на општината и покана за запишување и уплата на
обврзниците и други информации значајни за купувачите и 6) Изјава од
градоначалникот на општината како одговорно лице за содржината на
Проспектот - Прилог 7 - дека:
-емисијата е во согласност со закон и со актот за издавање,
-податоците наведени во барањето за одобрение се вистинити и точни
-податоците содржани во Проспектот се вистинити и точни и
-дека во Проспектот не е пропуштена ниедна ценовно чувствителна
информација, освен ценовно чувствителните информации чие
необјавување е одобрено од Комисијата.
Проспект
Согласно Законот за хартии од вредност, издавач на хартии од вредност по пат
на јавна понуда е должен да изготви проспект и покана за запишување и уплата
на хартии од вредност.
Проспект за запишување и уплата на хартии од вредност е писмен документ во
кој се содржани сите релевантни податоци за издавачот кои му овозможуваат
на купувачот да направи процена за неговото правно, финансиско и деловно
работење, за инвестициониот ризик и за правата кои произлегуваат од
понудените хартии од вредност.
Поканата за запишување и уплата на хартии од вредност претставува
извадок од проспектот во кој се содржани основни податоци за хартиите од
вредност кои се продаваат по пат на јавна понуда, како и за издавачот на
истите. Поканата задолжително содржи исказ дека поканата претставува
извадок од проспектот, дека одлуката за инвестирање во хартиите од вредност
треба да е заснована на целосната содржина на проспектот и дека целосната
содржина на проспектот е достапна бесплатно на местата на запишување на
хартиите од вредност и на интернет страницата на берзата.
За веродостојноста, потполноста и точноста на податоците содржани во
Проспектот одговара општината, односно градоначалникот на општината, како
и други лица - потписници на проспектот кои изготвиле одредени делови на
проспектот - соодветно на делот кој го изготвиле.
Во име и за сметка на општината, проспектот го изготвува овластен учесник на
пазарот на хартии од вредност (брокерска куќа, овластена банка или
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подружница на странска брокерска куќа), кој има добиено дозвола за работа за
вршење на сите услуги со хартии од вредност.
Задолжителната содржина на Поканата за запишување и уплата на хартии од
вредност е пропишана со Правилникот за формата и содржината на проспектот
и на поканата за запишување и уплата на хартии од вредност ( “Службен
весник “ на РМ. бр. 28/08) – Прилог 8. Содржината на проспектот е дадена во
Прилог 13.
ЧЕТВРТ ЧЕКОР – Издавање на Решение за одобрување на барањето за
издавање на обврзници
Комисијата за хартии од вредност носи Решение за одобрување или одбивање
на барањето за издавање на обврзници по пат на јавна понуда во рок од 60
календарски дена сметано од денот на поднесувањето на комплетната
документација.
Општината е должна да ја започне постапката на запишување и уплата на
обврзници во рок од 30 календарски дена од денот на приемот на Решението
од Комисијата.
Ако по одобрување на емисијата Комисијата добие информација која би била
причина за одбивање на барањето, околностите се промениле до таа мера што
за Комисијата веќе не се исполнети условите за одобрување, или кое било
поврзано лице издаде реклама спротивно на законот, Комисијата може да
донесе решение за поништување на решението за одобрување на емисија.
ПЕТТИ ЧЕКОР – Започнување на постапка за запишување и уплата на
обврзниците
Општината е должна да ја започне постапката на запишување и уплата на
понудените обврзници во рок од 30 календарски дена од денот на приемот на
Решението за одобрување од Комисијата за издавање хартии од вредност.
Ако Комисијата, откако одобрила емисија на обврзници, добие информација
која доколку била добиена навремено, би била причина за одбивање на
барањето или ако околностите се промениле до таа мера што Комисијата веќе
нема да го даде своето одобрение и/или општината издаде реклама спротивно
на пропишаното со Законот за хартии од вредност, Комисијата може да донесе
решение за поништување на Решението за одобрување на емисија, а
општината е должна без одлагање да ја запре натамошната продажба на
обврзници.
Ако Комисијата го поништи Решението, сите запишувања на обврзниците се
откажуваат и сите уплати кои општината ги примила за истите се враќаат на
купувачот заедно со депозитна камата. Депозитна камата, согласно
дефиницијата на Законот за хартии од вредност е просечната каматна стапка
која ја плаќаат деловните банки во Република Македонија на денарските
депозити на физички лица орочени на период од една година.
Објавување на поканата за запишување и уплата и на Проспектот
Општината е должна поканата за запишување и уплата на обврзници да ја
објави на македонски јазик и неговото кирилско писмо во еден од дневните
весници што излегуваат на територијата на Република Македонија, 14
календарски дена пред почетокот на запишувањето на обврзниците.
Поканата за запишување и уплата на обврзници може истовремено да се
објави и во дневен весник што излегува на територијата на Република
Македонија на еден од јазиците на заедниците во Република Македонија.
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Општината е должна Проспектот и поканата за запишување и уплата на
хартиите од вредност да ги објави на интернет страницата на берза, 14
календарски дена пред почетокот на запишувањето на хартиите од вредност.
Проспектот се става на располагање на сите заинтересирани лица во
просториите на општината и на сите места каде што се врши запишување и
уплата на обврзниците.
Конечната содржина на Проспектот што е предмет на објавување не смее да се
разликува од Проспектот што Комисијата го одобрила при донесувањето на
Решението за одобрение за издавање на хартии од вредност.
Измена на условите во текот на јавната понуда
Во текот на јавната понуда општината не смее да ги менува статутот и другите
акти кои се однесуваат на правата на сопствениците на обврзниците опишани
во Проспектот.
Доколку во текот на јавната понуда какви било ценовно чувствителни
информации станале неточни или невистинити, или доколку се појават нови
информации кои би влијаеле на инвеститорите при донесување на одлука за
купување, општината е должна веднаш да ја прекине јавната понуда на
обврзниците; да ги извести Комисијата и јавноста; да побара од Комисијата
одобрение за соодветни измени на Проспектот во рок од три работни дена од
денот на прекинот на јавната понуда и измените да ги објави во јавноста во рок
од три работни дена од денот кога е добиено одобрението од Комисијата.
Општината е должна да им го достави изменетиот Проспект на сите лица кои
претходно имале запишано обврзници за време на јавната понуда заедно со
известувањето за лицата кои запишале обврзници за нивното право на
откажување на запишувањето на обврзниците.
Имено, секое лице кое запишало или уплатило обврзници врз основа на
оригиналниот Проспект, може во рок од 15 календарски дена од денот на
приемот на изменетиот Проспект да го откаже запишувањето на обврзниците и
да му биде вратен паричниот износ што го имал платено за обврзниците
заедно со депозитна камата.
ШЕСТТИ ЧЕКОР – Рекламирање на јавната понуда
Општината може да ја рекламира јавната понуда на обврзниците. Рекламите
поврзани со јавната понуда на обврзниците треба да содржат информација за
денот на првото објавување на Проспектот и местото каде што може да се
обезбеди примерок од истиот. Рекламите треба да имаат промотивен карактер
и да бидат во согласност со Проспектот за емисија.
СЕДМИ ЧЕКОР - Постапка за запишување на обврзници
Запишувањето на јавно понудените обврзници се врши во просториите на
општината, или во просториите на овластен учесник на пазарот кој за тоа има
договор со општината.
Овластените учесници на пазарот се должни да обезбедат запишувањето на
хартиите од вредност да се врши во согласност со Законот за хартии од
вредност, со актот на издавање на хартии од вредност (одлуката за емисија на
хартии од вредност) и со Проспектот.
За време на запишувањето, сите уплати од купувачите за понудените
обврзници се чуваат на посебна сметка во рамките на единствената трезорска
сметка, која не може да биде користена од страна на општината сè додека
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јавната понуда не биде успешно завршена согласно Законот за хартии од
вредност и Проспектот на издавачот.
Начинот и постапката за запишување на хартиите од вредност кои се издаваат
по пат на јавна понуда се врши со издавање на Писмена изјава за запишување
на хартии од вредност утврдена во Правилникот за начинот и постапката на
запишување на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 122/06 и
147/2010) – Прилог 9.
Рок за реализација на јавната понуда
Рокот за реализација на јавната понуда ја утврдува општината со Одлуката за
издавање на обврзници. Со Законот за хартии од вредност се утврдува дека
рокот за реализација на јавната понуда не може да биде подолг од 12 месеца
од денот на започнувањето на запишувањето и уплатата на обврзниците.
Завршување на јавната понуда
Јавната понуда на хартии од вредност се смета за успешно завршена ако во
рокот за реализација на емисијата најмалку 60% од озбврзниците понудени во
Проспектот се запишани и уплатени, освен ако општината во Проспектот нема
утврдено повисок процент на запишување и уплата на обврзниците за
емисијата да се смета за успешна.
Ако јавната понуда не се реализира со утврдениот процент на успешност во
предвидениот рок, истата се смета за неуспешна, а сите запишувања на
обврзници се поништуваат и сите примени уплати за обврзниците се враќаат на
инвеститорите заедно со депозитна камата.
Доколку во предвидениот рок за реализација на јавната понуда се запишани и
уплатени повеќе од 60% од понудените обврзници или повеќе од процентот
предвиден од општината во Проспектот, општината може да ја затвори јавната
понуда. Општината е должна да ја извести Комисијата и јавноста за
затворањето на јавната понуда најмалку 15 работни дена пред денот кој
општината ја определува како ден за завршување на јавната понуда, во форма
и содржина пропишана со Правилникот за содржината на известувањето за
затворање на јавната понуда на хартии од вредност по основ на постигнат
процент на успешност („Службен весник на РМ“ бр.6/2007) – Прилог 10.
По завршувањето на јавната понуда, сите обврзници кои не се уплатени не
може да бидат предмет на продажба.
После успешното завршување на јавната понуда на обврзници, општината ги
регистрира хартиите од вредност кај овластен депозитар на хартии од
вредност.
За време на јавната понуда, не може да се врши секундарно тргување со
обврзниците што се предмет на понудата се додека обврзниците не бидат
регистрирани во овластениот депозитар за хартии од вредност.
ОСМИ ЧЕКОР - Известување за исходот на јавната понуда
Општината е должна најдоцна во рок од 15 календарски дена од денот на
завршувањето на понудата да ја извести Комисијата за бројот на запишаните и
уплатени обврзници, односно за процентот на реализација на емисијата.
Општината е должна најдоцна во рок од 15 календарски дена од денот на
завршувањето на понудата да ги објави податоците во еден дневен весник кој
излегува на целата територија на Република Македонија на македонски јазик и
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неговото кирилско писмо. Објавувањето на податоците може да биде и во
дневни весници на еден од јазиците на заедниците во Република Македонија.
Доколку општината треба да обезбеди согласност од друг субјект за
регистрирање на продадените обврзници, известувањето до Комисијата се
доставува по добивањето на таквата согласност.
Содржината на известувањето за запишаните и платените хартиите од
вредност, односно за реализација на јавната понуда на емисијата е пропишана
со Правилникот за формата и содржината на известувањето за исходот на
јавната понуда на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.6/2007) Прилог 11 и Прилог 12.
Во прилог кон известувањето за запишани и платени хартии од вредност, до
Комисијата за хартии од вредност општината доставува извод од сметката на
која се примани уплатите на обврзниците.
ДЕВЕТТИ ЧЕКОР - Упис на обврзниците во овластен депозитар
Издадените хартии од вредност во Република Македонија се регистрираат во
депозитар во вид на електронски запис.
Хартиите од вредност односно општинските обврзници гласат на име на
сопственикот на обврзниците.
Правата и обврските од обврзниците настануваат од моментот на упис во
депозитар на хартии од вредност.
- Прилог 1
- Прилог 2
- Прилог 3
- Прилог 4
- Прилог 5
- Прилог 6
- Прилог 7
- Прилог 8
- Прилог 9
- Прилог 10
- Прилог 11
- Прилог 12
- Прилог 13
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PRILOG 1
Vrz osnova na ~len 190 i ~len 7 stav 2 od Zakonot za hartii od vrednost
(“Slu`ben vesnik na Republika Makedonija” br. 95/2005), Komisijata za hartii od
vrednost na svojata sednica odr`ana na 13-10-2006 godina, donese

PRAVILNIK
za formata i sodr`inata na aktot za izdavawe na hartii od vrednost po vidovi na
hartii od vrednost
(Slu`ben vesnik na RM br.122/2006)
Predmet na ureduvawe
^len 1
(1) So Pravilnikot za formata i sodr`inata na aktot za izdavawe na
hartii od vrednost po vidovi na hartii od vrednost (vo ponatamo{niot tekst:
Pravilnik) se propi{uva formata i sodr`inata na aktot za izdavawe na hartii
od vrednost za slednite vidovi na hartii od vrednost: akcii vo trgovskite
dru{tva, obvrznici, komercijalni zapisi i sertifikati za depozit.
(2) Formata i sodr`inata na aktot za izdavawe na drugite vidovi
finansiski instrumenti definirani kako hartii od vrednost so ~len 2 to~ka 43
od Zakonot za hartii od vrednost dopolnitelno }e bide regulirana.
Vidovi hartii od vrednost
^len 2
(1) Hartiite od vrednost od ~len 1 na ovoj Pravilnik mo`at da bidat sopstveni~ki i dol`ni~ki hartii od vrednost.
(2) Sopstveni~ki hartii od vrednost se hartii od vrednost so koi se
doka`uva pravoto na sopstvenost na idealen del od osnovnata glavnina na
akcionerskite dru{tva.
(3) Dol`ni~ki hartii od vrednost se hartii od vrednost so koi se
doka`uva dol`ni~ko-doveritelski odnos me|u izdava~ot na hartijata od vrednost
i nejziniot imatel.
Akt za izdavawe na hartii od vrednost
^len 3
(1) Akt za izdavawe na hartii od vrednost e odluka koja ja donesuva
nadle`niot organ na izdava~ot vo pismena forma pri sekoe izdavawe na hartii
od vrednost, na na~in i postapka uredena so zakon.
(2) Akt za proda`ba na sopstveni akcii e odluka na izdava~ot na hartii od
vrednost koja se donesuva na ist na~in i postapka kako {to se donesuva i aktot za
steknuvawe na sopstveni akcii soglasno Zakonot za trgovski dru{tva.

Sodr`ina na aktot za izdavawe na hartii od vrednost
^len 4
(1) Odlukata za izdavawe na hartii od vrednost se sostoi od dva dela:
voveden del i glaven del.
(2) Vovedniot del na odlukata za izdavawe na hartii od vrednost se
iska`uva niz imenuvawe na odlukata i nazna~uvawe na pravniot osnov za
donesuvawe na odlukata, nadle`niot organ koj ja donesuva i mestoto i vremeto na
donesuvawe. Pri imenuvaweto, vo naslovot na odlukata treba da se navede
redosledot na emisijata na hartii od vrednost koja e predmet na odlukata (prva
t.e. osnova~ka, vtora, treta, itn).
(3) Glavniot del na odlukata za izdavawe na hartii od vrednost gi sodr`i
elementite od ~len 5 i ~len 6 od ovoj Pravilnik i istiot ima za cel da gi
regulira pravata i obvrskite na izdava~ot i kupuva~ot na hartiite od vrednost
od emisijata na hartii od vrednost koja e predmet na odlukata.
(4) Odlukata za izdavawe hartii od vrednost ja potpi{uva ovlastenoto
lice koe go zastapuva organot koj ja donel istata i zadol`itelno sodr`i pe~at
na izdava~ot na hartii od vrednost.
(5) So donesuvawe na odlukata za izdavawe hartii od vrednost, nadle`niot
organ na izdava~ot utvrduva i rok vo koj istata treba da se sprovede.
(6) Odredbite koi se odnesuvaat na sodr`inata na odlukata za izdavawe na
hartii od vrednost soodvetno se primenuvaat i na odlukata za proda`ba na
sopstveni akcii osven ako poinaku ne e opredeleno so ovoj Pravilnik.

I. Akt za izdavawe na sopstveni~ki hartii od vrednost
Sodr`ina na aktot za izdavawe na sopstveni~ki hartii od vrednost
^len 5
(1) Aktot za izdavawe na sopstveni~ki hartii od vrednost, pokraj
podatocite od ~len 4 stav 2 na ovoj Pravilnik gi sodr`i i slednite podatoci:
1. firmata i sedi{teto na izdava~ot;
2. predmet na regulirawe;
3. na~in na izdavawe na hartii od vrednost (javna ponuda ili privatna
ponuda);
4. celta poradi koja se izdavaat hartiite od vrednost odnosno namenata na
sredstvata od emisijata;
5. brojot, rodot i klasata na sopstveni~kite hartii od vrednost koi se
izdavaat;
6. nominalna vrednost na hartiite od vrednost;

7. proda`na cena na hartiite od vrednost;
8. vkupna (proda`na) vrednost na emisijata;
9. prava koi proizleguvaat od obi~nite akcii;
10. prava koi proizleguvaat od prioritetnite akcii;
11. pravo na glas;
12. na~in na isplata na dividenda;
13. pravo na prvenstveno kupuvawe i redosledot na ostvaruvawe na
prvenstvoto;
14. na~in, vreme i mesto na zapi{uvawe na hartii od vrednost;
15. na~in i kraen rok na uplata na zapi{anite hartii od vrednost;
16. na~in na koj se objavuva izdavaweto na hartiite od vrednost (prospekt za
javna ponuda ili soop{tenie za privatna ponuda);
17. postapka za raspredelba na hartiite od vrednost, vo slu~aj da bidat
zapi{ani i/ili uplateni pove}e hartii od vrednost od ponudenite, vo
slu~aj na javna ponuda;
18. postapka za raspredelba na hartiite od vrednost pome|u oddelnite
kupuva~i vo slu~aj na privatna ponuda;
19. identitet na poznatite kupuva~i pri privatna ponuda na hartii od
vrednost (za doma{ni fizi~ki lica: ime, adresa i edinstven mati~en broj
na gra|aninot; za stranski fizi~ki lica: ime, dr`avjanstvo i broj na
paso{; za site pravni lica: ime, adresa i sedi{te na toa lice), kako i
oblikot i visinata na nivnite vlo`uvawa;
20. procentot na uspe{nost vo slu~aj na javna ponuda odnosno procentot na
zapi{uvawe i uplata na hartii od vrednost za da javnata ponuda se smeta za
uspe{na; i
21. na~inot i rokot za vra}awe na vlo`enite sredstva na investitorite koga
javnata ponuda e neuspe{na.
(2) Pokraj podatocite od stav 1 na ovoj ~len, vo slu~aj na proda`ba na
sopstveni akcii aktot za proda`ba na sopstveni akcii potrebno e da gi sodr`i i
slednite podatoci:
1. pri~inite poradi koi se steknati sopstvenite akcii;
2. pri~inite poradi koi se prodavaat sopstvenite akcii i
3. delot od osnovnata glavnina {to go pretstavuvaat sopstvenite akcii {to
se predmet na ponudata za proda`ba.
(3) Aktot za izdavawe na sopstveni~ki hartii od vrednost odnosno za
proda`ba na sopstveni akcii, pokraj navedenite elementi mo`e da sodr`i i
drugi elementi, vo zavisnost od vidot i klasata na hartiite od vrednost {to se
izdavaat.

II. Akt za izdavawe na dol`ni~ki hartii od vrednost
Sodr`ina na aktot za izdavawe na dol`ni~ki hartii od vrednost
^len 6
(1) Aktot za izdavawe na dol`ni~ki hartii od vrednost pokraj podatocite
od ~len 4 stav 2 na ovoj Pravilnik gi sodr`i i slednite podatoci:
1. firmata i sedi{teto na izdava~ot;
2. predmet na regulirawe;
3. na~in na izdavawe na hartii od vrednost (javna ponuda ili privatna
ponuda);
4. vidot na dol`ni~kite hartii od vrednost {to se izdavaat i pravata {to
proizleguvaat od niv;
5. koli~ina i apoenska struktura na hartiite od vrednost;
6. nominalna vrednost na hartiite od vrednost {to se izdavaat;
7. poda`na cena na hartiite od vrednost;
8. vkupna vrednost na emisijata;
9. celta poradi koja se izdavaat hartiite od vrednost i namena na sredstvata
od emisijata;
10. podatoci za garantot, dokolku emisijata ima garant;
11. serija na hartiite od vrednost;
12. visina na kamatna stapka, na~in na presmetuvawe i isplata na istata;
13. rokovite na isplata na nominalnata vrednost na obvrznicata i kamatata;
14. visina na osnovnata glavnina na izdava~ot i procentot na u~estvo na
emisijata na dol`ni~ki hartii od vrednost vo osnovnata glavnina i vo
glavninata;
15. izvori na sredstva od kade {to }e bidat otpla}ani dol`ni~kite hartii od
vrednost;
16. pravnata polo`ba odnosno subordiniranosta na hartijata od vrednost (na
primer vidot na obvrskata, polo`bata vo smisla na redosledot vo
isplatata vo odnos na drugi sega{ni i idni obvrski na izdava~ot, itn.)
17. ograni~uvawa koi gi nosat hartiite od vrednost, a koi slu`at za za{tita
na idnite kupuva~i na hartii od vrednost.
18. na~in, vreme i mesto na zapi{uvawe na hartiite od vrednost;
19. na~in i kraen rok na uplata na zapi{anite hartii od vrednost;
20. na~in na koj se objavuva izdavaweto na hartiite od vrednost (prospekt za
javna ponuda ili soop{tenie za privatna ponuda);
21. postapka za raspredelba na hartiite od vrednost, vo slu~aj da bidat
zapi{ani i/ili uplateni pove}e hartii od vrednost od ponudenite, vo
slu~aj na izdavawe na hartii od vrednost po pat na javna ponuda;
22. postapka za raspredelba na hartiite od vrednost pome|u oddelnite
kupuva~i vo slu~aj na privatna ponuda;

23. identitet na poznatite kupuva~i pri privatna ponuda na hartii od
vrednost (za doma{ni fizi~ki lica: ime, adresa i edinstven mati~en broj
na gra|aninot; za stranski fizi~ki lica: ime, dr`avjanstvo i broj na
paso{; za site pravni lica: ime, adresa i registrirano sedi{te), kako i
oblikot i visinata na nivnite vlo`uvawa;
24. prenoslivost na hartijata od vrednost;
25. procentot na uspe{nost vo slu~aj na javna ponuda odnosno procentot na
zapi{uvawe i uplata na hartii od vrednost za da javnata ponuda se smeta za
uspe{na;
26. na~inot i rokot za vra}awe na vlo`enite sredstva na investitorite koga
javnata ponuda e neuspe{na i
27. drugi informacii vo vrska so emisijata na hartii od vrednost.
(2) Dokolku se izdavaat konvertibilni dol`ni~ki hartii od vrednost, so
aktot za nivno izdavawe treba da se odredi i tipot na hartiite od vrednost vo
koi se konvertiraat, kako i uslovite i procedurite za konverzijata.
(3) Aktot za izdavawe na dol`ni~kite hartii od vrednost, pokraj
navedenite elementi mo`e da sodr`i i drugi elementi, vo zavisnost od vidot na
hartiite od vrednost {to se izdavaat.
^len 7
Pravilnikot vleguva vo sila na denot na objavuvawe vo Slu`ben vesnik na
Republika Makedonija.

Br. 03_____________/1
Skopje, 13-10-2006 godina
Komisija za hartii od vrednost
Pretsedatel
Prof. D-r Vesna Pendovska

PRILOG 2
OBRAZCEC:

B-PP

Barawe za odobruvawe na privatna ponuda na hartii od vrednost
Napomena: Baraweto se popolnuva isklu~ivo na smeta~ka ma{ina, i se ispi{uva
so pe~atni kirili~ni bukvi, uredno i ~itlivo, bez kakvi bilo korekcii na
istoto. Izdava~ot e dol`en da gi obezbedi site podatoci {to se prpi{ani so
ovoj obrazec odnosno ovoj obrazec treba da e popolnet vo celost. Vo sprotivno
baraweto nema da se razgleduva.

I

Podatoci za izdava~ot:
1. osnovni podatoci za
izdava~ot:
1.1. firma i sedi{te:
1.2. pravna forma:
1.3. adresa:
1.4. telefon:
1.5. internet stranica:
1.6. datum na osnovawe:
1.7. mati~en broj:
1.8. broj na re{enie od
trgovskiot registar:
1.9. broj na dozvolata ili
drug akt na nadle`en
organ za osnovawe i
rabota, vo slu~aj koga
obvrskata za dobivawe
dozvola za upis na
dru{tvoto vo trgovskiot
registar e utvrdena so
zakon ili drug propis:
1.10. prete`na dejnost
spored registracija:
2. podatoci za kapitalot na
izdava~ot:

sostojba na denot na
poslednata godi{na
smetka:
datum:

sostojba po promeni {to
nastanale po izgotvuvawe
na poslednata godi{na
smetka:
datum:

2.1. vkupen kapital:

- zapi{an kapital:
- premii na emitirani
akcii:
- sopstveni akcii:
- rezervi;
- akumulirana dobivka:
- prenesena zaguba:
- dobivka za godinata:
- zaguba za godinata:
2.2. vkupen broj na hartii
od vrednost:
- obi~ni akcii:
- prioritetni
participativni akcii:

- prioritetni
kumulativni akcii:
- drugi (dokolku
izdva~ot ima
izdadeno i drugi
hartii do vrednost
koi zna~at u~estvo vo
kapitalot, potrebno
e istite da bidat
navedeni):
2.3. prava od hartiite od
vrednost:
- obi~ni akcii:
- prioritetni
participativni akcii:

- prioritetni
kumulativni akcii:
- drugi (dokolku
izdva~ot ima
izdadeno i drugi
hartii do vrednost
koi zna~at u~estvo vo
kapitalot, potrebno
e istite da bidat
navedeni):
2.4. akcioneri koi
u~estvuvaat so pove}e od

akcioner:

broj i rod
na akcii:

procent vo
osnovna
glavnina:

5% vo osnovnata glavnina
na izdava~ot:
2.5. pazar na koj se trguva
so hartiite od vrednost:
3.

Analiza na finansiskoto
rabotewe na izdava~ot so
sostojba na 31. dekemvri za
prethodnite dve godini:

(napomena: podatocite od to~ka 3 mo`e ili da
se prepi{at od revidiranite finansiski
izve{tai ili pak da se prilo`at kon baraweto
vo original ili notarski zaveren prepis na
istite)

7.1. izve{tai na ovlasten
revizor:
7.2. revidirani bilansi na
uspeh:
7.3. revidirani bilansi na
sostojba:
4.

Isplatena dividenda

prethodna godina:

posledna godina:

11.1 na obi~ni akcii:
11.2 na prioritetni
participativni akcii:
11.3. na prioritetni
kumulativni akcii:
11.4. drugi:
II

Podatoci za licata vo
nadzorniot odbor,
upravniot odbor, odnosno
odborot na direktori:
(osnovni podatoci za ~lenovite
na nadzorniot i upravniot
odbor ili odborot na direktori
na trgovskoto dru{tvo/ za
~lenovite na upravniot i
nadzorniot odbor, odborot za
rizik, odborot za revizija i
rabotovodniot organ na bankata,
odnosno nadle`nite organi na
{tedilnicata/ za ~lenovite na
nadle`nite organi za
upravuvawe i nadzor soodvetno
spored vidot na izdava~)

1. nadzoren odbor /
neizvr{ni ~lenovi na
odbor na direktori:
1.1. ^len A
- ime i prezime, datum na
ra|awe:

NAPOMENA: grafite za podatocite za
oddelnite ~lenovi na nadzorniot odbor,
upravniot odbor, odnosno odborot na
direktori odnosno na soodvetnite organi na
upravuvawe na dru{tvoto - izdava~ na hartii od
vrednost iskopirajte gi i popolnete gi za sekoj
oddelen ~len na odborot

- rabotno iskustvo i
mandat so koj ja
ostvaruva sega{nata
funkcija
- sopstveno u~estvo vo
kapitalot na dru{tvoto:
- ~len e na slednite
upravni odbori na drugi
dru{tva (vo slu~aj da ne
e ~len vo drugi upravni
odbori - se popolnuva
deka ne e ~len na drugi
upravni odbori):
- akcioner e vo slednite
akcionerski dru{tva
(firma i sedi{te na
dru{tvoto, so koj iznos
i koj vid na akcii):
- (ne)osuduvanost za
krivi~ni dela od
oblasta na finansiskoto
rabotewe i sudski
postapki vo tek vo odnos
na finansiskoto
rabotewe
1.2. ^len B
2. upraven odbor / izvr{ni
~lenovi na odbor na
direktori:
2.1. ^len A;
3. lice odgovorno da go
zastapuva dru{tvoto pred
treti lica:
3.1. ^len A;
III

Podatoci za prethodno
izdadente hartii od
vrednost:
1. redosled na emisijata na
hartii od vrednost
2. broj na hartii od vrednost
odobreni od Komisijata i
ponudeni za proda`ba,
vkupno i po oddelni

NAPOMENA: po potreba da se dodavaat koloni za
sekoja oddelna emisija

I (osnova~ka)

II emisija

III emisija

rodovi i klasi

3. broj na prodadeni hartii
od vrednost, vkupno i po
oddelni rodovi i klasi
4. vkupna nominalna
vrednost na realiziraniot
iznos na emisijata na
hartii od vrednost
5. vkupna proda`na vrednost
na realiziraniot iznos na
emisijata na hartii od
vrednost
6. apsolutna vrednost (iznos)
na osnovnata glavnina po
realizacijata na emisijata
na hartii od vrednost
7. sostojba na osnovnata
glavnina (broj na izdadeni
hartii od vrednost) po
realizacijata, vkupno i po
rodovi i klasi na hartii
od vrednost
8. podatoci za izvr{eni
konverzii na hartiite od
vrednost od eden vo drug
rod odnosno od edna vo
druga klasa

(napomena: podatocite se davaat vo slu~aj koga
imalo konverzija)

9. drugi podatoci vo vrska so
izdadenite hartii od
vrednost

(napomena: podatocite se davaat vo slu~aj da
imalo promeni koi se odnesuvaat na hartiite od
vrednost na izdava~ot)

(pr. promena na nominalna
vrednost; promena na
pravata, povlekuvawe na
akcii, spojuvawe na akcii,
podelba na akcii itn.)

IV

Podatoci za emisijata na
hartiite od vrednost /za
proda`bata na sopstveni
akcii:
1. Broj i datum na aktot za
izdavawe na hartii od
vrednost / proda`ba na
sopstveni akcii donesen
od nadle`niot organ na

izdava~ot
2. brojot na hartii od
vrednost {to se izdavaat/
brojot na sopstveni akcii
{to se nudat za proda`ba
po oddelni rodovi i klasi:
3.

nominalna vrednost na
oddelnite hartii od
vrednost {to se izdvaat/
na sopstvenite akcii {to
se nudat za proda`ba:

4.

proda`na cena na
hartiite od vrednost {to
se izdavaat/ na
sopstvenite akcii {to se
nudat za proda`ba:

5.

obem na emisijata/ na
proda`bata na sopstveni
akcii (proda`na vrednost):

6.

namena na sredstvata {to
}e se priberat od
proda`bata na hartiite
od vrednost (da se navede
za koi celi }e bidat
iskoristeni sredstvata):

7.

prava {to gi davaat
hartiite od vrednost {to
se izdavaat/ sopstvenite
akcii {to se nudat za
proda`ba:

8.

na~in na isplata na
dividenda / kamata od
hartiite od vrednost:

9.

vreme i na~in (postapka)
na kupuvawe na hartiite
od vrednost (dokolku
hartiite od vrednost se
upla}aat vo pari - da se
navedat `iro smetkite na
koi }e se vr{i uplatata);

10.

rokot za kupuvawe na
hartiite od vrednost:

11.

depozitar vo koj }e se
registriraat hartiite od
vrednost:

12.

prenoslivost na hartijata
od vrednost:

13.

mesto na koe mo`e da se
izvr{i uvid vo site naodi
za verodostojnosta na
podatocite za izdavaweto
na hartii od vrednost/za
proda`bata na sopstveni
akcii:

14.

dneven vesnik vo koj }e
bide objaveno
soop{tenieto za
privatnata ponuda:

15.

drugi informacii vo
vrska so emisijata na
hartii od vrednost/
proda`bata na sopstveni
akcii:

pr. identitet na kupuva~ite pri privatna
ponuda na HV, i sl.

16.

prilozi:

Dokolku hartiite od vrednost namesto so
pari~ni uplati se steknuvaat po drugi osnovi,
vo prilog kon baraweto se dostavuva i
dokumentot soglasno koj se steknuvaat
hartiite od vrednost. Na primer pri vnesuvawe
nepari~en vlog vo dru{tvoto - se dostavuva
procenka na istiot izgotvena soglasno zakon;
dokolku se izdavaat akcii vo postapka na
prisoedinuvawe - se dostavuva Spogodbata za
prisoedinuvawe; dokolku se isplatuva dividenda
vo akcii - se dostavuva Odlukata za raspored na
finansiskiot
rezultat
i
dividendniot
kalendar, itn.

V

Izjava od odgovornoto
lice (t.e. odgovornite
lica) na izdava~ot:
(napomena: izjavata od
sosednata grafa se dava
vo slu~aj na emisija na
hartii od vrednost)

"Pod polna moralna, materijalna i krivi~na
odgovornost izjavuvam deka emisijata e vo
soglasnost so zakon i aktite na dru{tvoto,
podatocite navedeni vo baraweto se
verodostojni, potpolni i to~ni, i istite
davaat celosen i vistinski prikaz na
raboteweto na dru{tvoto."

(napomena: izjavata od
sosednata grafa se dava vo
slu~aj na proda`ba na
sopstveni akcii)

VI

Datum na izgotvuvawe na
baraweto:

VII

Ime i prezime, potpis od
odgovornoto lice (t.e.
odgovornite lica) i pe~at
na izdava~ot

„Pod celosna moralna, materijalna i krivi~na
odgovornost izjavuvam deka akciite se
steknati soglasno Zakon i aktite na
dru{tvoto i nivnata proda`ba e soglasno
Zakon i aktite na dru{tvoto, podatocite
navedeni vo baraweto se verodostojni,
potpolni i to~ni, i istite davaat celosen i
vistinski prikaz na raboteweto na
dru{tvoto.”

PRILOG 3
Obrazec S-PP:
SOOP[TENIE ZA IZDAVAWE NA HARTII OD VREDNOST/ PRODA@BA NA
SOPSTVENI AKCII PO PAT NA PRIVATNA PONUDA
Broj i datum na re{enieto za
odobruvawe na baraweto za
izdavawe na hartii od
vrednost/baraweto za proda`ba na
sopstveni akcii po pat na privatna
ponuda izdadeno od Komisijata za
hartii od vrednost;
Broj i datum na aktot za izdavawe na
hartii od vrednost/na aktot za
proda`ba na sopstveni akcii na
izdava~ot;
Podatoci za dejnosta na izdava~ot
na hartiite od vrednost:
- firma i sedi{te na izdava~ot
na hartii od vrednost;
- mati~en broj na izdava~ot na
hartii od vrednost
- podatoci za osnovaweto,
pravniot oblik i
organizacijata na izdava~ot;
- broj i datum na re{enieto za
upis vo trgovskiot registar i na
re{enieto za upis na
poslednite promeni na
podatocite koi se upi{uvaat vo
trgovskiot registar;
- prete`na dejnost na izdava~ot.
Podatoci za kapitalot na
izdava~ot:

- zapi{an kapital:
- premii za emitirani akcii:
- rezervi:
- akumulirana dobivka:
- prenesena zaguba:
- dobivka za finansiskata godina:
- zaguba za finansiskata godina:

sostojba na krajot
na prethodnata
delovna godina
31.12.20_____ godina

po promenite koi
nastanale vo
tekovnata godina
__________ godina

Struktura na kapitalot na
izdava~ot spored rodovite i klasi
na hartii od vrednost so sostojba na
denot na podnesuvawe na baraweto
za odobruvawe na izdavawe na
hartii od vrednost/baraweto za
proda`ba na sopstveni akcii.
Podatoci za emisijata na hartii od
vrednost / za ponudata za proda`ba
na sopstveni akcii:
- brojot na hartii od vrednost
{to se izdavaat/brojot na
sopstveni akcii {to se nudat za
proda`ba, rodot, klasite i
nominalnata vrednost:
- vkupna nominalna i vkupna
proda`na vrednost na
emisijata/na ponudata za
proda`ba na sopstveni akcii:
- namena na sredstvata:
- cenata po koja se nudat hartiite
od vrednost;
- rok na zapi{uvawe i kupuvawe
na hartiite od vrednost;
Osnovni informacii za garantot na
emisijata:
(podatocite se davaat dokolku
privatnata ponuda na hartii od
vrednost se odnesuva na dol`ni~ki
hartii od vrednost garantirani od edno
ili pove}e pravni lica)

− firma;
− sedi{te:
− mati~en broj na pravnoto lice:
Datum
__________________

Pe~at i potpis
_______________________________
(ime i prezime, funkcijata {to ja vr{i
i potpis na liceto ovlasteno da go
zastapuva izdava~ot)

PRILOG 4

IZVESTUVAWE ZA ZAPI[ANI I PLATENI HARTII OD VREDNOST
OD PRIVATNA PONUDA

Dru{tvoto ________________________________________ izvestuva deka na den
_____________ zavr{i _______ emisija na hartii od vrednost/ proda`ba na
sopstveni akcii.
Privatnata ponuda na hartiite od vrednost e odobrena so Re{enie br.
__________ na Komisijata za hartii od vrednost, i objavena vo dnevniot vesnik
____________ na den ________ godina.
Od ponudenite ______________________ hartii od vrednost (da se navede
vidot,rodot i klasata), prodadeni se _______________ hartii od vrednost (da se
navede vidot,rodot i klasata), vo vkupen iznos od _____________________, so
{to proda`bata e realizirana so procent na realizacija od ______%.

Hartiite od vrednost }e bidat prijaveni za upis vo trgovskiiot registar i vo
depozitarot na hartii do vrednost. Pravata od hartiite od vrednost
nastanuvaat po upisot na hartiite od vrednost na smetka na sopstvenikot vo
depozitarot za hartii od vrednost.
Datum;
________________

Pe~at i potpis
____________________________________________
( naziv na izdava~ot,
ime i prezime, funkcija {to ja vr{i i potpis
na liceto ovlasteno da go zastapuva izdava~ot

PRILOG 5
OBRAZEC I-PP

IZVESTUVAWE ZA REALIZACIJA NA PRIVATNA PONUDA NA
HARTII OD VREDNOST

O P I S
Broj i datum na re{enie izdadeno od Komisijata za hartii
od vrednost so koe e odobrena privatnata ponuda
Datum na dobivawe na re{enieto za odobruvawe na
privatnata ponuda
Redosled na emisijata na hartii od vrednost
(se popolnuva vo slu~aj na izdavawe na novi hartii od
vrednost)
Apsolutna vrednost na prodadenite hartii od vrednost od
privatnata ponuda (iznos) po vidovi, rodovi i klasi na
hartii od vrednost
Relativna vrednost na realizacija na privatnata ponuda
na hartii od vrednost (procenti) po vidovi, rodovi i
klasi na hartii od vrednost
Broj na prodadeni/izdadeni hartii od vrednost, vkupno i
po oddelni vidovi, rodovi i klasi:
Prava koi gi nosat prodadenite/izdadenite hartii od
vrednost
Struktura na kupuva~ite na hartiite od vrednost:
- kupuva~ A
- kupuva~ B
- kupuva~ V itn.
Vremenski period (datumi) na primeni uplati za
emisijata na hartii od vrednost
Datum na prijavuvawe na akciite za upis vo Trgovskiot
registar, vo slu~aj na izdavawe na novi akcii
Datum na Re{enie od Trgovskiot registar za upis na
promenite, vo slu~aj na izdavawe na novi akcii
Datum na prijavuvawe na hartiite od vrednost za upis vo
depozitarot za hartii od vrednost
Datum na upis vo depozitarot za hartii od vrednost
Apsolutna vrednost na osnovnata glavnina po
realizacijata na emisijata na hartii od vrednost (se
popolnuva vo slu~aj na izdavawe na novi akcii)

PODATOCI

Sostojba na osnovnata glavnina po realizacijata, po
rodovi akcii:
-prioritetni akcii
-obi~ni akcii
(se popolnuva vo slu~aj na izdavawe na novi akcii)
Datum i mesto na obajvuvawe na soop{tenieto za izdavawe
na hartii od vrednost po pat na privatna ponuda
Datum i mesto na obajvuvawe na izvestuvaweto za
zapi{ani i plateni hartii od vrednost od privatna
ponuda

Datum;
________________

Pe~at i potpis
____________________________________________
( naziv na izdava~ot,
ime i prezime, funkcija {to ja vr{i i potpis na
liceto ovlasteno da go zastapuva izdava~ot
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Obrazec: B-JP

PRILOG 6

DO
KOMISIJA ZA HARTII OD VREDNOST

BARAWE ZA ODOBRENIE ZA IZDAVAWE
NA HARTII OD VREDNOST PO PAT NA JAVNA PONUDA

Vrz osnova na ~len 9, ~len 12 i ~len 13 od Zakonot za hartii od vrednost, izdava~ot
na hartiite od vrednost

______________________________________________
(naziv na izdava~ot)

odnosno ovlastenoto pravno lice koe ima sklu~eno dogovor so izdava~ot za vr{ewe
na aktivnostite za negova smetka potrebni za uspe{na javna ponuda na hartii od
vrednost (dokolku izdava~ot na hartii od vrednost sklu~il takov dogovor) i dogovor
za sorabotka so izdava~ot so koj izdava~ot go ovlastuva da go zastapuva vo postapkata
na zapi{uvawe na javno ponudeni hartii od vrednost preku ovlastenata berza i vo
negovo ima da go izvr{i plasmanot na hartii od vrednost od javnata ponuda {to se
zapi{uvaat

preku

ovlastena

berza

________________________________________________________________________________
(naziv i sedi{te na ovlastenoto pravno lice)

podnesuva Barawe za odobrenie za izdavawe na ________________________________ od
(broj, vid, rod i klasa na hartiite od vrednost)

_____________________ emisija po pat na javna ponuda na __________________________
(redosled na emisijata)

(naziv na izdava~ot)

1.

Osnovni podatoci za izdava~ot

1.1.

naziv i sedi{te na izdava~ot na hartii od vrednost:

1.2.

datum na osnovawe:

1.3.

broj na dozvolata ili drug akt na nadle`en organ za osnovawe i rabota, vo
slu~aj koga obvrskata za dobivawe dozvola za upis na dru{tvoto vo
trgovskiot registar e utvrdena so zakon ili drug propis:

1.4.

broj na re{enieto za upis vo trgovskiot registar:
(brojot na re{enieto za upis na izdava~ot vo sudskiot odnosno trgovskiot registar i brojot
na re{enieto za upis vo trgovskiot registar so koe izdava~ot e usoglasen so soodvetniot
zakon vrz osnova na koj e osnovan i raboti)

1.5.

visina na osnovnata glavnina na izdava~ot:

1.6.

ime i prezime na liceto koe go zastapuva izdava~ot na hartii od vrednost:

1.7.

ime i prezime na liceto odgovorno za izgotvuvawe na pravnite podatoci vo
vrska so prospektot:

1.8.

ime i prezime na liceto odgovorno za izgotvuvawe na finansiskite
podatoci vo vrska so prospektot:

1.9.

ovlasteno lice za kontakt so Komisijata za hartii od vrednost
ime i prezime__________________________
adresa na `iveewe ______________________
telefonski broj ________________________
e-mail __________________________________

2.

Osnovni podatoci za ~lenovite na nadzorniot i upravniot odbor ili
odborot na direktori na izdava~ot
(osnovni podatoci za ~lenovite na nadzorniot i upravniot odbor ili odborot na direktori

na trgovskoto dru{tvo/ za ~lenovite na upravniot i nadzorniot odbor, odborot za rizik,
odborot za revizija i rabotovodniot organ na bankata, odnosno nadle`nite organi na
{tedilnicata/ za ~lenovite na nadle`nite organi za upravuvawe i nadzor soodvetno spored
vidot na izdava~)

2.1.

Ime i prezime, datum na ra|awe:

2.2.

Rabotno iskustvo, mandat vo koj ja ostvaruva sega{nata funkcija:

2.3.

(ne)osuduvanost za krivi~ni dela od oblasta na finansiskoto rabotewe i
sudski postapki vo tek vo odnos na finansiskoto rabotewe:

2.4.

sopstveno u~estvo vo kapitalot na dru{tvoto:

2.5.

dali licata se ~lenovi na upravni odbori vo drugi dru{tva , vo koi dru{tva
i so kolkav mandat:

2.6.

dali licata se sopstvenici na kapital vo drugi dru{tva, so koj iznos i koj
vid na akcii:

(podatocite od to~ka 2.1. do to~ka 2.5. se davaat za sekoj ~len na soodvetnite organi na izdava~ot
poedine~no)

3.

Podatoci za delovnoto rabotewe na izdava~ot:
(Detalni podatoci za delovnoto rabotewe na izdava~ot odnosno podatoci za
tekovnata i razvojna delovna politika na izdava~ot)

4.

Osnovni podatoci za hartiite od vrednost {to se izdavaat

4.1.

Op{ti podatoci za hartiite od vrednost

4.1.1

broj i datum na aktot za izdavawe na hartiite od vrednost:

4.1.2.

broj, vid, rod i klasa na hartiite od vrednost:

4.1.3.

nominalnata vrednost na hartiite od vrednost (poedine~no i vkupnata
nominalna vrednost na emisijata):

4.1.4.

cenata po koja se nudat hartiite od vrednost (proda`nata cena) i
kriteriumite koi se zemeni predvid pri utvrduvawe na istata:, kako i
na~inot na utvrduvawe na cenata soglsno pravilata na ovlstena berza preku
koja }e se vr{i zapi{uvaweto na javno ponudenite hartii od vrednost so koja
izdava~ot za toa sklu~il dogovor.

4.1.5.

obem na emisijata (vkupna proda`na vrednost na emisijata):

4.1.6.

rokot za zapi{uvawe i kupuvawe na hartiite od vrednost:

4.1.7.

Podatoci za ovlastena berza preku koja }e se vr{i zapi{uvaweto na javno
ponudenite hartii od vrednost so koja izdava~ot za toa sklu~il dogovor i za
ovlastenite pravni lica - ~lenki na ovlastenata berza i ovlasten depozitar
kade }e se vr{i zapi{uvawe i proda`ba na hartiite od vrednost i vremeto
vo koe zainteresiranite lica }e mo`e da zapi{at i kupat hartii od
vrednost:
_________________________________________________________________________________
(adresa na prostoriite na ovlastenite pravni lica - ~lenki na ovlastenata berza i ovlasten
depozitar kade }e se vr{i zapi{uvaweto i proda`bata na hartiite od vrednost)
_________________________________________________________________________________
(od ______ do ________ ~asot, rabotni denovi vo nedelata:_______________)

4.1.8.

vremeto i na~in (postapka) na zapi{uvawe na hartiite od vrednost
utvredeni soglasno pravilata na ovlastenata berza preku koja }e se vr{i

zapi{uvaweto na javno ponudenite hartii od vrednost so koja izdava~ot za
toa sklu~il dogovor:

4.1.9.

na~in na pla}awe na hartiite od vrednost utvreden soglasno pravilata na
ovlastenata berza preku koja }e se vr{i zapi{uvaweto na javno ponudenite
hartii od vrednost so koja izdava~ot za toa sklu~il dogovor:

4.1.10.

postapka za raspredelba na hartiite od vrednost, vo slu~aj da bidat
zapi{ani i/ili uplateni pove}e hartii od vrednost od ponudenite:

4.1.11.

vremeto i na~inot na predavaweto na hartiite od vrednost:

4.1.12.

prenoslivost na hartiite od vrednost:

4.1.13.

mesto na koe mo`e da se izvr{i uvid vo site naodi za verodostojnosta na
podatocite za izdavaweto na hartiite od vrednost:

4.1.14.

drugi informacii vo vrska so emisijata na hartii od vrednost.

4.2.

Osnovni podatoci za sopstveni~kite hartii od vrednost
(se popolnuva vo slu~aj koga se izdavaat sopstveni~ki hartii od vrednost)

4.2.1.

rodot i klasata na sopstveni~kite hartii od vrednost:

4.2.2.

pravata {to proizleguvaat od sopstveni~kite hartii od vrednost:

4.2.3.

na~in na isplata na dividenda od hartiite od vrednost:

4.3.

Osnovni podatoci za dol`ni~kite hartii od vrednost
(se popolnuva vo slu~aj koga se izdavaat dol`ni~ki hartii od vrednost)

4.3.1

vid na dol`ni~kite hartii od vrednost

4.3.2.

pravata {to proizleguvaat od dol`ni~kite hartii od vrednost:

4.3.3.

serija na dol`ni~kite hartiite od vrednost:

4.3.4.

visina na kamatna stapka, na~in na presmetuvawe i isplata na istata:

4.3.5.

rokovite na isplata na nominalnata vrednost na dol`ni~kite hartii od
vrednost i kamatata:

4.3.6

procentot na u~estvo na emisijata na dol`ni~ki hartii od vrednost vo
osnovnata glavnina i vo glavninata na izdava~ot:

4.3.7.

podatoci za garantot, dokolku emisijata ima garant

5.

Podatoci za namenata na sredstvata od emisijata na hartii od vrednost.
(Detalni podatoci za namenata na sredstvata od emisijata na hartii od
vrednost odnosno celta poradi koja se izdavaat hartiite od vrednost)

6.

Izdava~ot na hartii od vrednost ima sklu~eno Dogovor br.______ od
_________________ za vr{ewe aktivnosti za smetka na izdava~ot potrebni za
(den, mesec, godina)

uspe{na javna ponuda na hartii od vrednost bez zadol`itelen otkup na
neprodadenite hartii od vrednost / so zadol`itelen otkup na neprodadenite
hartii od vrednost
(da se podvle~e za vr{eweto na koja usluga izdava~ot ima sklu~eno dogovor so ovlastenoto
pravno lice)

(dokolku ima sklu~eno takov dogovor) i/ili dogovor za sorabotka so
izdava~ot, so koj izdava~ot go ovlastuva da go zastapuva vo postapkata na
zapi{uvawe na javno ponudeni hartii od vrednost preku ovlastenata berza i
vo negovo ime da go izvr{i plasmanot na hartiite od vrednost od javnata
ponuda {to se zapi{uvaat preku ovlastena berza
so ovlastenoto pravno lice
________________________________________________________________________
(naziv i sedi{te na ovlastenoto pravno lice)

zastapuvano od _____________________________________________________.
(ime i prezime na direktorot kako lice ovlasteno da go zastapuva ovlastenoto pravnoto
lice)

(To~ka 6 se popolnuva vo slu~aj koga izdava~ot anga`iral ovlasteno pravno lice za vr{ewe
aktivnosti za smetka na izdava~ot potrebni za uspe{na javna ponuda na hartii od vrednost)

7. Izdava~ot na hartii od vrednost ima sklu~eno Dogovor br.

od

za sproveduvawena postapkata na zapi{uvawe na javno ponudenite
(den, mesec, godina)

hartii od vrednost so ovlastena berza
(naziv i sedi{te na ovlastenata berza)

Zastapuvana od
(ime i prezime na liceto/licata ovlasteni da ja zastapuvaat ovlastenata berza)

8.

Spisok na podnesena dokumentacija
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________
9. ________________________________________________________________
10. _______________________________________________________________

_________________________________

______________________________
______________________________
______________________________
(naziv na izdava~ot/ovlastenoto pravno lice, ime,
prezime, fuknkcijata {to ja izvr{uva i potpis na
liceto
odgovorno
da
go
zastapuva
izdava~ot/ovlastenoto pravno lice)

Datum na podnesuvawe na baraweto

(den, mesec, godina)

Potpis i pe~at na izdava~ot/ovlastenoto
pravno lice

Obrazec:
PRILOG 7

I-B-JP

I

Z

J

A

V

A

Nie dolupotpi{anite pod celosna moralna, materijalna i krivi~na
odgovornost izjavuvame deka:
- }e gi izvr{uvame obvrskite koi proizleguvaat od hartiite od
vrednost utvrdeni so Zakonot za hartii od vrednost ili drug zakon;
- odgovarame za pravnite implikacii na odobruvaweto na baraweto
odobrenie za izdavawe na hartii od vrednost po pat na javna ponuda soglasno
zakonskite odredbi;
- vo Prospektot se sodr`ani site podatoci koi treba da gi sodr`i i
dokolku e potrebno da bidat sodr`ani i drugi istite }e bidat vklu~eni pred da
bide objaven vo javnosta vo kone~nata verzija odobrena od Komisijata za hartii
od vrednost; i
- site dokumenti i podatoci koi treba da se dostavat vo prilog na
baraweto se dostaveni i dokolku e potrebno }e bide izvr{eno dopolnuvawe vo
soglasnost so zakonskite i podzakonskite propisi so koi se regulira
postapkata za davawe odobrenie za izdavawe na hartii od vrednost.

_______________________________

______________________________
______________________________
______________________________
(naziv na izdava~ot, ime, prezime, fuknkcijata
{to ja izvr{uva i potpis na liceto odgovorno
da go zastapuva izdava~ot)

Datum (den, mesec, godina)

Potpis i pe~at na izdava~ot

PRILOG 8
Sodr`ina na Pokanata za zapi{uvawe i uplata na hartii od vrednost

POKANA ZA ZAPI[UVAWE I UPLATA NA HARTII OD VREDNOST
1. Pokanata za zapi{uvawe i uplata na hartii od vrednost zadol`itelno
sodr`i predupreduvawe deka:
1. Pokanata za zapi{uvawe i uplata sodr`i samo osnovni
podatoci za izdava~ot i za hartiite od vrednost koi se
predmet na ponudata.
2. Site drugi relevantni podatoci koi mu ovozmo`uvaat na
kupuva~ot na hartii od vrednost da napravi procena za
pravnoto, finansiskoto i delovnoto rabotewe na izdava~ot,
za investicioniot rizik i za pravata koi proizleguvaat od
hartiite od vrednost se sodr`anni vo prospektot.
3. Investitorot treba sekoja odluka za investirawe vo hartii
od vrednost da ja zasnova na prospektot.
2. Pokraj predupreduvaweto od to~ka 1 pokanata za zapi{uvawe i uplata na
hartii od vrednost gi sodr`i i slednite podatoci:
1. Podatoci za izdava~ot;
- poln naziv, firma i sedi{te na izdava~ot;
- datum na registracija vo trgovskiot registar i mati~en broj na
dru{tvoto;
- datum na osnovawe na dru{tvoto i vremeto za koe e osnovano
dru{tvoto, osven koga e osnovano za neopredeleno vreme;
- pravna forma na dru{tvoto;
- osnovni dejnosti na izdava~ot;
- iznos na osnovnata glavnina i broj, rod i klasa na hartiite od
vrednost od koi se sostoi osnovnata glavnina so sostojba na denot na
posledniot bilans na sostojba i sostojba po promeni vo osnovnata
glavnina {to nastanale po izgotvuvaweto na posledniot bilans na
sostojba;
2. Pri~inite poradi koi se vr{i ponudata odnosno namenata na
sredstvata od ponudata;
3. Podatoci za ponudata na hartii od vrednost;
- Brojot i datumot na aktot za izdavawe na hartii od vrednost;
- Podatoci za soglasnostite i odobrenijata vrz osnova na koi
hartiite od vrednost }e bidat izdadeni;

- Brojot na hartii od vrednost {to se izdavaat i nominalnata
vrednost na hartiite od vrednost (poedine~na i vkupna nominalna
vrednost na emisijata);
- Cenata po koja hartiite od vrednost }e bidat ponudeni, kako i
na~inot na utvrduvawe na cenata soglasno pravilata na ovlastena
berza preku koja }e se vr{i zapi{uvaweto na javno ponudenite
hartii od vrednost so koja izdava~ot za toa sklu~il dogovor;
- Vkupna vrednost na ponudata;
- Vremenskiot period vo koj ponudata }e bide otvorena: datum
zapo~nuvawe na rokot za zapi{uvawe (den, mesec, godina); datum
zavr{uvawe na rokot za zapi{uvawe (den, mesec, godina); datum
zapo~nuvawe na rokot za uplata (den, mesec, godina); datum
zavr{uvawe na rokot za uplata (den, mesec, godina);

na
na
na
na

- Opis na postapkata na zapi{uvawe i uplata na hartiite od vrednost
utvrdena soglasno pravilata na ovlastena berza preku koja }e se
vr{i zapi{uvaweto na javno ponudenite hartii od vrednost so koja
izdava~ot za toa sklu~il dogovor i pravilata na ovlasten depozitar
kade se registrirani hartiite od vrednost na izdava~ot;
- Postapka za raspredelba na hartiite od vrednost vo slu~aj da bidat
zapi{ani i/ili uplateni pove}e hartii od vrednost od ponudenite;
- Dokolku vo aktot za izdavawe na hartiite od vrednost e predvideno
hartiite od vrednost da se prodavat vo lotovi se naveduvaat
podatocite za najmaliot i/ili najgolemiot iznos koj e mo`e da se
zapi{e i uplati;
- Na~in na pla}awe na hartiite od vrednost utvrden soglasno
pravilata na ovlastena berza preku koja }e se vr{i zapi{uvaweto na
javno ponudenite hartii od vrednost so koja izdava~ot za toa sklu~il
dogovor i pravilata na ovlasten depozitar kade se registrirani
hartiite od vrednost na izdava~ot;
- Podatok za brojot na posebnata smetka vo banka na koja }e se ~uvaat
site uplati od kupuva~ite do zavr{uvaweto na javnata ponuda;
- Podatoci (naziv, sedi{te, adresa i telefonski broj) za ovlastena
berza, preku koja }e se vr{i zapi{uvaweto na javno ponudenite
hartii od vrednost so koja izdava~ot za toa sklu~il dogovor i za
ovlastenite pravni lica - ~lenki na ovlastenata berza i
ovlasteniot depozitar i vremeto vo koe zainteresiranite lica }e
mo`e da zapi{at i kupat hartii od vrednost;
4. Izvestuvawe deka propsektot e dostapen za javnosta i mesto kade
potencijalnite investitori }e mo`e da go dobijat prospektot.

PISMENA IZJAVA

PRILOG 9

ZA ZAPI[UVAWE NA HARTII OD VREDNOST
NAPOMENA: Zapi{uvaweto na hartiite od vrednost se vr{i vrz osnova na pokana za
zapi{uvawe na hartii od vrednost vo vesnikot _____________________ na den _______ godina,
prospekt za zapi{uvawe hartii od vrednost, kako i Akt za izdavawe hartii od vrednost
(Odluka za emisija) br. ___ od __________ godina. Liceto koe zapi{uva hartii od vrednost e
zapoznaeno so sodr`inata na Prospektot i Aktot za izdavawe na hartii od vrednost.
Mesto i vreme (datum, ~as i minuta) na zapi{uvawe na hartiite od vrednost ________________
I DEL (go popolnuva ovlasteniot u~esnik na pazarot na hartii od vrednost - ~lenka na
ovlastenata berza i ovlasteniot depozitar)
1. Podatoci za akcionerskoto dru{tvo - izdava~ na hartiite od vrednost
Naziv i sedi{te: ___________________________________________________________________
Adresa: ____________________________________________________________________________
Telefon: _____________________________ Faks: _______________________________________
Lice za kontakt: ___________________________________________________________________
Edinstven dano~en broj: ____________________________________________________________
2. Podatoci za emisijata na hartii od vrednost
Redosled na emisijata: ______________________________________________________________
Iznos na emisijata: _________________________________________________________________
Broj i vid (rod) i klasa na hartii od vrednost {to se izdavaat:__________ _______________
Nominalna vrednost na hartiite od vrednost: ________________________________________
Proda`na cena na hartiite od vrednost _____________________________________________
Na~in na pla}awe na hartiite od vrednost: ___________________________________________
Na~in na raspredelba na hartiite od vrednost: _______________________________________
Rok za realizacija na emisijata: _____________________________________________________
Rok za upis na zgolemuvaweto na osnovnata glavnina vo Trgovskiot registar: ___________
Rok za upis na hartiite od vrednost vo depozitarot na hartii od vrednost: ______________
II DEL (go popolnuva liceto koe zapi{uva hartii od vrednost)
1. Podatoci za hartiite od vrednost koi se zapi{uvaat
Vid (rod) i klasa na hartiite od vrednost: ___________________________________________
Broj (koli~ina) na hartii od vrednost: _______________________________________________
Na~in na pla}awe na zapi{anite hartii od vrednost: _________________________________
2. Podatoci za liceto - kupuva~ na hartiite od vrednost
Ime i prezime (za fizi~ko lice); naziv i sedi{te (za pravno lice): ____________________
Adresa: ____________________________________________________________________________
Telefon: _____________________________ Faks: _______________________________________
Lice za kontakt (za pravnite lica): __________________________________________________
EMBG / EDB / Broj na paso{ za stransko lice / EMBG na polnomo{nikot: ______________
Dr`avjanstvo ______________________________________________________________________

Potpis na liceto koe zapi{uva
Dolgoro~ni hartii od vrednost:

______________________________

Potpis na odgovornoto lice na ovlasteniot
u~esnik na pazarot na hartii od vrednost ~lenka na ovlastenata berza i ovlasteniot
depozitar koe go primilo nalogot za kupuvawe
na hartii od vrednost od javna ponuda:
M.P.

____________________________________

Obrazec I-ZJP

PRILOG 10

IZVESTUVAWE ZA ZATVORAWE NA JAVNATA PONUDA NA HARTII
OD VREDNOST PO OSNOV NA POSTIGNAT PROCENT NA USPE[NOST
Izdava~ot
_______________________________(da se navede nazivot na
izdava~ot) izvestuva deka na den _____________ }e zavr{i _______ (da se navede
redeosledot na emisijata) emisija na hartii od vrednost/ proda`ba na sopstveni
akcii po pat na javna ponuda.
Javnata ponuda na hartiite od vrednost e odobrena so Re{enie br.
__________ na Komisijata za hartii od vrednost. Pokanata za zapi{uvawe i
uplata na hartii od vrednost be{e objavena vo dnevniot vesnik ___________ na
den ________ godina, a na veb stranicata na berzata _________________________ na
den _______ godina, koga be{e objaven i prospektot za zapi{uvawe i uplata na
hartiite od vrednost.
Vo Prospektot za zapi{uvawe i uplata na hartiite od vrednost,
izdava~ot______________________(da se navede nazivot na izdava~ot) predvide
procent na zapi{ani i plateni hartii od vrednost od ______% za da javnata
ponuda se smeta za uspe{no zavr{ena. (podatokot se dava koga izdava~ot
predvidel vo Prospektot procent na uspe{nost) / Soglasno ~len 23 od Zakonot za
hartii od vrednost javnata ponuda na hartii od vrednost mo`e da se smeta za
uspe{no zavr{ena ako vo rokot za realizacija na javnata ponuda se zapi{ani i
uplateni najmalku 60%.
Zaklu~no so ____________ godina (da se navede denot pred objavuvawe na
ova izvestuvawe), od ponudenite ________ hartii od vrednost (da se navede vidot,
rodot i klasata), prodadeni se vkupno _________ hartii od vrednost (da se navede
vidot, rodot i klasata), vo vkupen iznos od __________, so {to procentot na
realizacija na javnata ponuda iznesuva ______%.
So ova, a vrz osnova na ~len 23 stav 3 od Zakonot za hartii od vrednost
mo`e da se smeta deka procent na uspe{nost na javnata ponuda na hartii od
vrednost e postignat, zaradi {to_______________________________(da se navede
nazivot na izdava~ot) odlu~i da ja zatvori javnata ponuda na hartii od vrednost.
Posleden datum na koj }e se primaat uplati za hartiite od vrednost od javnata
ponuda odnosno den na zavr{uvawe na javnata ponuda e __________ godina.
Datum;
________________

Pe~at i potpis
____________________________________________
( naziv na izdava~ot,
ime i prezime, funkcija {to ja vr{i i potpis na
liceto ovlasteno da go zastapuva izdava~ot

ПРИЛОГ 11
ИЗВЕСТУВАЊЕ
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАПИШАНИ И ПЛАТЕНИ ХАРТИИ
ХАРТИ И ОД ВРЕДНОСТ
ОД ЈАВНА ПОНУДА

Друштвото ______________________________________известува дека на
ден__________заврши ___________емисија на хартии од вредност/продажба на
сопствени акции.
Јавната понуда на хартии од вредност е одобрена со Решение бр.______
на Комисијата за хартии од вредност. Поканата за запишување и уплата на
хартиите од вредност беше објавена во дневниот весник______________на
ден___________година, а на веб страната на берзата_________________________
на ден _______ година, кога беше објавен и проспектот за запишување и
уплата на хартиите од вредност.
Од понудените ______________ хартии од вредност (да се наведе видот,
родот и класата), во периодот на користење на правото на првенство на
запишување на хартии од вредност, продадени се______________хартии од
вредност вредност (да се наведе видот, родот и класата) , во вкупен износ од
__________________________, односно акционерите кои поседуваат _____% од
издадените акции на друштвото го искористиле правото на првенство на
запишување на акции1.
По завршување на рокот на реализација на јавната понуда, од
понудените______ хартии од вредност (да се наведе видот, родот и класата),
продадени се вкупно _________хартии од вредност (да се наведе видот, родот
и класата), во вкупен износ од _________, со што јавната понуда е реализирана
со процент на реализација од ____%.
Хартиите од вредност ќе бидат пријавени за упис во трговскиот
регистар и во депозитарот на хартии од вредност. Правата од хартии од
вредност настануваат по уписот на хартиите од вредност на сметка на
сопственикот во депозитарот за хартии од вредност.

Датум;
_________________

Печат и потпис
_________________________________
(назив на издавачот,
име и презиме, функција што ја врши и потпис
на лицето овластено да го застапува издавачот)

1

Овие податоци се пополнуваат во случај на издавање на хартии од вреденост кои даваат право на
првенство на запишување

ОБРАЗЕЦ И-ЈП

ПРИЛОГ 12

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЈАВНА ПОНУДА НА ХАРТИИ
ОД ВРЕДНОСТ

ОПИС
Број и датум на Решение издадено до Комисијата за хартии од вредност со кое
е одобрена јавната понуда
Датум на добивање на Решението за одобрување на јавна понуда
Редослед на емисијата на хартии од вредност (се пополнува во случај на
издавање на нови хартии од вредност)
Датум и место на објавување на поканата за запишување и уплата на хартии
од вредност по пат на јавна понуда
Датум на објавување на проспектот и на поканата за запишување и уплата на
хартии од вредност на веб страницата на берза
Датум и место на објавување на известувањето за бројот на запишани и
уплатени акции по основ на користење на правото на првенство за
запишување на хартии од вредност од акционерите на издавачот
Датум и место на објавување на известувањето за запишани и платени хартии
од вредност од јавна понуда
Апсолутна вредност (износ) на продадените хартии од вредност од јавната
понуда , вкупно и по видови, родови и класи на хартии од вредност
Релативна вредност (проценти) на реализацијата на јавната понуда на хартии
од вредност, вкупно и по видови, родови и класи на хартии од вредност
Број на продадени акции по основ на користење на правото на првенство за
запишување на хартии од вредност од акционерите на издавачот
Број на вкупно продадени хартии од вредност, , вкупно и по одделни видови,
родови и класи
Права кои ги носат продадените хартии од вредност
Временски период, датум на првата уплата и датум на последната уплата, во
кој се примани уплатите за хартии од вредност на акционерите кои го
искористеле правото на првенство на запишување на хартии од вредност
Временски период, датум на првата уплата и датум на последната уплата, во
кој се примани уплатите за хартии од вредност по истекот на периодот на
користење на правото на првенство на запишување на хартии од вредност
Датум на пријавување за упис во Трговскиот регистар за зголемување на
основната главнина во случај на издавање на нови акции
Датум на Решение од трговскиот регистар за упис на зголемувањето на
основната главнина, во случај на издавање на нови акции
Датум на пријавување на хартиите од вредност за упис во депозитарот за
хартии од вредност
Датум на упис во депозитарот за хартии од вредност
Апсолутна вредност (износ) на основната главнина во реализацијата на
емисијата на хартии од вредност (се пополнува во случај на издавање на нови
акции)
Состојба на основната главнина по реализацијата, по родови акции:
-приоритетни акции
-обични акции
(се пополнува во случај на издавање на нови акции)

Датум
________________

ПОДАТОЦИ

Печат и потпис
_______________________________________
(назив на издавачот, име и презиме, функција
што ја врши и потпис на лицето овластено
да го застапува издавачот)

ПРИЛОГ 13
Содржина на проспект
Проспектот на општината задолжително ја има следната форма и содржина:
1. Податоци за издавачот (општината)
1.1. Основни податоци за издавачот:
1.1.1. назив на издавачот:
1.1.2. адреса:
1.1.3. телефон:
1.1.4. интернет страница:
1.1.5. географска положба:
1.1.6. број на население:
1.1.7. главни стопански гранки во единицата на локална самоуправа:
1.1.8. вид и број на деловни субјекти регистрирани и активни на територијата на
општината
1.1.9. бруто домашен производ по глава на жител за последните две години
1.1.10 информација за локалните даноци и такси
1.1.11. последниот урбанистички план на општината
1.1.12. податоци за советот на единицата на локална самоуправа (број на
членови, мандат и структура по одделни политички партии)
1.1.13. градоначалник на единицата на локална самоуправа (име и презиме на
градоначалникот, датум на раѓање, образование и други стручни
квалификации и кратка информација за неговото претходно работно
искуство)
1.1.14. број на вработени и квалификациона структура на вработените
1.1.15. име и презиме, датум на раѓање, функција и образование на лицата на
раководни позиции во секторите на општинската администрација
1.2. Буџет на единицата на локална самоуправа за годината во која се
издаваат хартиите од вредност
1.2.1. консолидиран билан на приходи и расходи
1.2.2. функционална класификација на расходите
1.2.3. биланс на тековно-оперативни приходи и расходи
1.2.4. биланс на капитални приходи и расходи
1.3. Годишен извештај на единицата на локална самоуправа усвоен од
советот на единицата
1.3.1. годишна сметка на буџетот на единицата на локална самоуправа за две
претходни години
1.3.2. извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на
средствата и нивната вредност
1.3.3. извештај за реализацијата на инвестиционите програми, наменските,
капиталните и блок дотации и дотациите за делегирани надлежности
1.3.4. извештај од одговорниот сметководител со кој ја потврдува точноста и
веродостојноста на годишната сметка
1.4. Податоци за постојниот долг и за планираното задолжување, како и
амортизационен план за отплата на долгот:

1.5. Информации за претходно издадените хартии од вредност од
општината кои се во оптек и информации за пазарот на кој истите се
тргуваат:
1.6. Финансиска (не)стабилност на единицата на локална самоуправа:
1.6.1. констатирани значителни неправилности во финансиското работење на
општината, од страна на главниот државен ревизор:
1.6.2. утврдени, а неплатени дологови кои се пристигнати за наплата 90 и
повеќе дена:
1.6.3. просечна минусна состојба на сметката во последните 60 дена до денот
на поднесување на барањето:
1.6.4. бројот на денови во блокада на сметката во претходната година:
1.6.5. бројот на денови во блокада на сметката во тековната година до денот на
поднесувањето на барањето:
1.6.6. надминување на максималните ограничувања за задолжување утврдени
со Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа
1.7. Значајни инвестиции во тек
2. Податоци за хартиите од вредност што се издаваат
2.1. Бројот на хартии од вредност што се издаваат по одделни родови и класи:
2.2. Номинална вредност на хартиите од вредност што се издваат:
2.3. Продажна цена на хартиите од вредност што се издаваат:
2.4. Обем на емисијата (вкупна продажна вредност на хартиите од вредност
што се издаваат):
2.5. Намена на средствата што ќе се приберат од продажбата на хартиите од
вредност (да се наведе за кои цели ќе бидат искористени средствата):
2.6. Права што ги даваат хартиите од вредност што се издаваат:
2.7. Начин на пресметка на каматата од хартиите од вредност:
2.8. Начин на исплата на каматата од хартиите од вредност:
2.9. Извори на средства од каде што ќе бидат отплаќани должничките хартии од
вредност:
2.10. Правната положба односно субординираноста на хартијата од вредност
(на пример видот на обврската, положбата во смисла на редоследот во
исплатата во однос на други сегашни и идни обврски на издавачот, итн.):
2.11. Ограничувања кои ги носат хартиите од вредност, а кои служат за заштита
на идните купувачи на хартии од вредност:
2.12. Време и начин (постапка) на купување на хартиите од вредност (да се
наведат сметките на кои ќе се врши уплатата):
2.13. Рокот за купување на хартиите од вредност:
2.14. Постапка за распределба на хартиите од вредност, во случај да бидат
запишани и/или уплатени повеќе хартии од вредност од понудените, во случај
на издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда
2.15. Процентот на успешност во случај на јавна понуда односно процентот на
запишување и уплата на хартии од вредност за да јавната понуда се смета за
успешна
2.16. Начинот и рокот за враќање на вложените средства на инвеститорите кога
јавната понуда е неуспешна
2.17. Преносливост на хартијата од вредност
2.18. Депозитар во кој ќе се регистрираат хартиите од вредност:
2.19. Место на кое може да се изврши увид во сите наоди за веродостојноста
на податоците за издавањето на долгорочни хартии од вредност:
2.20. Други информации во врска со емисијата на хартии од вредност
(предвремен откуп, доцнење на исплатата на каматата, доцнење на исплатата
на главницата и сл.)

3. Податоци за проектот што ќе се финансира со средствата што ќе се
приберат со емисијата
3.1. Опис на проектот и намената на истиот
3.2. Финансиска конструкција за реализација на проектот (доколку, покрај
средствата предвидени да се приберат со понудата, за реализација на
проектот ќе се користат и други извори, потребно е да се наведе износот и
изворите на другите средства)
3.3. Вкупна вредност и термински план на вложувања во проектот
3.4. Податоци за состојбата на проектот во моментот на поднесување на
барањето
3.5. Хронологија на претходните настани во врска со проектот
4. План за развој со план за приходи за намирување на обврските по
издавањето на хартиите од вредност
5. Програма за обезбедување на средства за враќање на инвестицијата
6. Податоци за стратешките приоритети на издавачот во следните три
години
7. Документи на располагање
7.1. Проспектот треба да содржи Изјава дека за време на неговата важност
следните документи односно копии од истите ќе бидат на увид:
а) Статутот на општината ;
б) Сите извештаи и други документи, ревидирани финансиски извештаи
со мислење на независен ревизор за последните три години, проценки и
извештаи подготвени од страна на експерт на барање на општината,
делови од кои се опфатени во проспектот или проспектот повикува на
нив;
в) консолидирани ревидирани финансиски извештаи со мислење на
независен ревизор за последните три години.
7.2. Податок за местото каде може да се изврши увид во документите.
8. Изјава од одговорните лица за изготвување на проспектот:
"Според нашите уверувања и сознанија и согласно со податоците со кои
располагаме, под морална, материјална и кривична одговрност изјавуваме дека
во Проспектот се содржани сите податоци кои му се потребни на инвеститорот
да донесе правилна одлука за инвестирање во хартиите од вредност кои се
предмет на оваа понуда, дека објавените податоци се вистинити и се во
согласност со фактичката состојба на општината и дека не се испуштени било
какви податоци кои би можеле да имаат влијание на одлуката за инвестирање
или неинвестирање во хартиите од вредност кои се предмет на понудата."
9. Име и презиме, функција, потпис на одговорното лице (одговорните
лица) и печат на издавачот:

