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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3147. 

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010 и 135/2011 година), постапувајќи по барањето на Македонски енер-
гетски ресурси АД Скопје за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност од 2.10.2012 година, Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македонија  во состав од: Александар Петрески, Милаим Ајди-
ни, Елизабета Видовиќ и Сејдија Фазлиоски, членови на Комисијата, на седницата одржана на ден 15.10.2012 
година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ 
 НА ПРИВАТНА ПОНУДА 

 
1. На Македонски енергетски ресурси АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од 

вредност - втора емисија на 2.430 обични акции, во вредност од 243.000 евра односно 14.943.358 денари сог-
ласно Одлуката за зголемување на основната главнина, со влогови преку издавање на нови акции од втора 
емисија по пат на приватна понуда, донесена на Седница на Собранието на акционери на Македонски енергет-
ски ресурси АД Скопје одржана на ден 21.8.2012 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за зголемување на ос-
новната главнина, со влогови преку издавање на нови акции од втора емисија по пат на приватна понуда, доне-
сена на Седница на Собранието на акционери на Македонски енергетски ресурси АД Скопје одржана на ден 
21.8.2012 година. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена 
од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во трговскиот реги-
стар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите 
од вредност за регистрирање во депозитарот на хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на 
уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-
ботни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 
вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето. 
7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

    УП1 Бр. 07-209                                                              Комисија за хартии од вредност 
15 октомври 2012 година                                                 на Република Македонија 
          Скопје                                              Претседател, 

                                                                Марина Наќева-Кавракова, с.р.
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3148. 
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Маке-

донија” бр.95/2005, бр.25/2007, бр.07/2008, бр. 57/2010 и бр.135/2011 година) и Законот за претворање на по-
барувањата на Република Македонија по основ на јавни давачки во траен влог во друштвата АД Органско хе-
миска индустрија “Наум Наумовски-Борче“ Скопје, Тутунски Комбинат АД Прилеп и Друштво за произ-
водство на производи со посебна намена “11 Октомври-Еурокомпозити“ АД Прилеп (Службен весник на РМ 
број 74/2012), постапувајќи по барањето на Тутунски Комбинат АД Прилеп за одобрување на приватна пону-
да на хартии од вредност од 9.10.2012 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија  
во состав од: Александар Петрески, Милаим Ајдини, Елизабета Видовиќ и Сејдија Фазлиоски, членови на 
Комисијата, на седницата одржана на 15.10.2012 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ 
НА ПРИВАТНА ПОНУДА 

 
1. На Тутунски Комбинат АД Прилеп се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - 

трета емисија на 637.778 обични акции, во вредност од 32.609.589,14 евра, односно 2.005.489.732,25 денари,  
согласно Одлуката бр. 02-3/4 од 25.8.2012 година за зголемување на основната главнина на Тутунски Комби-
нат АД Прилеп, со издавање на трета емисија на хартии од вредност - обични акции по пат на приватна пону-
да. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-3/4 од 
25.8.2012 година за зголемување на основната главнина на Тутунски Комбинат АД Прилеп, со издавање на 
трета емисија на хартии од вредност - обични акции по пат на приватна понуда. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-
на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во трговскиот 
регистар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде харти-
ите од вредност за регистрирање во депозитарот на хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-
нот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-
ботни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 
вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето. 
7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“. 
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15 октомври 2012 година                                              на Република Македонија 
          Скопје                                           Претседател, 

                                                            Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари. 
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 


