
 

Врз основа на член 41 од Статутот на Македонската берза на хартии од вредност АД 

Скопје, Одборот на директори на својата 34-та седница одржана на ден 26.12.2014 

година донесе 

 

ЗАКЛУЧОК 

за толкување на одредби 

 од Правилата за котација 

 

  

1. Со овој Заклучок се врши толкување на одредбите од член 23, алинеја 9 и член 

29 од Правилата за котација на Македонска берза АД Скопје, кои се 

однесуваат на ревидираните финансиски извештаи кои се дел од содржината 

на проспектот за котација и кои гласат: 

 

член 23,алинеја 9: „Ревидирани финансиски извештаи на издавачот и/или 

консолидирани ревидирани финансиски извештаи на издавачот и неговите 

зависни друштва, за периодот определен во условите за котација на 

посебните пазарни подсегменти“; 

 

член 29: „ Финансиските извештаи ги опфаќаат целосните консолидирани и 

неконсолидирани годишни ревизорски извештаи за периодот определен во 

условите за котација на посебните пазарни сегменти, изготвени согласно 

меѓународните стандарди за финансиско известување или меѓународните 

стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на 

Република Македонија, составени од: Ревизорско мислење, Ревидиран биланс 

на состојба, Ревидиран биланс на успех, Ревидиран извештај за паричните 

текови, Ревидиран извештај за промените во капиталот и Ревидираните 

белешки кон финансиските извештаи.“, 

 

 во следната насока: 

 

o Доколку при поднесувањето на барањето за котација на подсегментот 

Задолжителна котација издавачот не е во можност во рамките на проспектот 

да ги приложи ревидираните финансиски извештаи за претходната година 

(доколку ревидираните финансиски извештаи се’ уште не се изготвени и/или 

усвоени од страна на Собранието на акционери на издавачот), издавачот во 

проспектот ги приложува ревидираните финансиски извештаи за двете години 

пред претходната година за која нема изготвено ревидирани финансиски 

извештаи. Воедно, во проспектот издавачот ги приложува и неревидираните 

финансиски извештаи за претходната година и дава објаснување за причините 

поради кои не се приложени ревидираните финансиски извештаи за таа 

година.  

 

2. Со овој Заклучок се врши толкување на одредбите од член 41 точка 3, точка 4 

и точка 5 од Правилата за котација на Македонска берза АД Скопје, кои важат 

за издавачите кои се на Супер котација и кои гласат: 

 

„3. Издавачот е должен во рок од 7 дена од усвојувањето од органот на 

управување, да го објави финансискиот план и извадок од усвоената програма 



за работа на друштвото кој треба да ги содржи најмалку следните 

податоци: 

- предвидувањата за окружувањето во кое се планира работењето на 

друштвото 

- планираното зголемување/намалување на обемот на работењето на 

друштвото 

- планирано зголемување/намалување на инвестициите во наредната 

година 

- планиран пораст/намалување на билансните позиции и тоа посебно за: 

средствата, обврските, капиталот, приходите, расходите и 

добивката/загубата по оданочување. 

 

4. Издавачот е должен да ја објави содржината на Одлуката за усвојување 

на финансискиот план и Одлуката за програма за работа на друштвото по 

нивното усвојување од Собранието на акционери во рокот утврден во член 

39, став 8 од овие Правила.  

 

5. Издавачот е должен да ги објави и сите измени и дополнувања на 

објавениот финансиски план и сите измени и дополнувања на објавениот 

извадок од објавената програма за работа на друштвото по нивното 

усвојување од органот на управување, во рок од 7 дена по усвојувањето.”. 

 

во следната насока: 

 

o Финансискиот план односно извадокот од усвоената програма за работа на 

друштвото, издавачите котирани на подсегментот Супер котација треба да 

ги објават најдоцна во рок од 7 дена од нивното усвојување од страна на со 

Статут определен надлежен орган на управување (Управен одбор, 

Надзорен одбор или Одбор на директори). Доколку истите се усвојуваат, 

потврдуваат и/или одобруваат на Собранието на акционери, издавачот 

треба да ја објави содржината на актот со кој се врши усвојувањето, 

потврдувањето и/или одобрувањето. 

 

o Берзата го има предвид фактот дека Законот за трговски друштва не 

предвидува обврска за донесување на вакви акти и нивно усвојување 

потврдување и/или одобрување страна на Собранието на акционери, па 

оттаму оваа одредба од Правилата за котација претставува обврска само за 

издавачите кои ги усвојуваат, потврдуваат и/или одобруваат финансискиот 

план и програмата за работа на друштвото на Собрание на акционери. 

 

 

3. Со овој Заклучок се врши толкување на одредбите од член 42 точка 1 и точка 

2 од Правилата за котација на Македонска берза АД Скопје, кои важат за 

друштвата кои се на Берзанска котација и кои гласат: 

 

“1. Издавачот чии акции се наоѓаат на Берзанска котација е должен да го 

објави финансискиот план, како и сите негови измени и дополнувања во рок од 

7 дена од усвојувањето од органот на управување.   

 



2. Издавачот е должен да ја објави содржината на Одлуката за усвојување 

на финансискиот план по нејзиното усвојување од Собранието на акционери 

во рокот утврден во член 39, став 8 од овие Правила.”. 

во следната насока: 

 

o Издавачите котирани на подсегментот Берзанска котација треба да го 

објават финансискиот план најдоцна во рок од 7 дена од неговото 

усвојување од страна на со Статут определен надлежен орган на 

управување (Управен одбор, Надзорен одбор или Одбор на директори). 

Доколку истиот се усвојува, потврдува и/или одобрува на Собранието на 

акционери, издавачот треба да ја објави содржината на актот со кој се 

врши усвојувањето, потврдувањето и/или одобрувањето. 

 

o Берзата го има предвид фактот дека Законот за трговски друштва не 

предвидува обврска за донесување на ваков акт и негово усвојување 

потврдување и/или одобрување од страна на Собранието на акционери, па 

оттаму оваа одредба од Правилата за котација претставува обврска само за 

издавачите кои го усвојуваат, потврдуваат и/или одобруваат финансискиот 

план на Собрание на акционери. 

 

 

4. Овој Заклучок се доставува до Комисијата за хартии од вредност и архивата 

на Берзата и истиот се објавува на интернет страницата на Берзата.  

 

 

 Одбор на директори  

 

        Претседател 

 

   Лидија Трајковиќ 

 

 

 

 


