
 

1 |Страна 
 

НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧИ 

       

ТАРИФЕН 
БР. УСЛУГА ДИНАМИКА ЕДИНИЦА 

НАДОМЕСТ 
БЕЗ 18% 

ДДВ 

НАДОМЕСТ 
СО 18% 

ДДВ 
ЗАБЕЛЕШКА 

1.1 РЕГИСТРАЦИСКИ АКТИВНОСТИ 

1.1.1 

Надомест за 
иницијален пристап во 
системот на ЦДХВ за 
издавач на  хартии од 
вредност [4] 

   
 

еднократно 
по издавач 

 
16.000 МКД 

 
18,880 МКД   

1.1.2 

Годишен надомест за 
водење на евиденција  
за хартиите од 
вредност 

годишно По издавач 

Минимален 
надомест 

19.000 МКД 

Минимален
ннадомест 
22.420 МКД 

0,01% од 
номиналната 
вредност на 
хартиите од 

вредност издадени 
од издавачот 

Максимален 
надомест 
124.000 

МКД 

Максимале
ннадомест 

146.320 
МКД 

1.1.3 

Годишен надомест за 
водење на сметки на 
сопственици на 
хартии од вредност 

годишно По сметка 

Минимален 
надомест 32 

МКД 

Минимален 
надомест 

38 МКД 
 

Максимален 
надомест 

50.844 мкд 

Максимале
н надомест 
59.996 мкд 

 

1.1.4 

Надоместок за упис на 
нова емисија на 
хартии од вредност во 
системот на ЦДХВ 

   
 

на барање 

по емисија, до 
25.000 

ЕУР,општински 
обрзници и 

државни ХОВ 

32.000 МКД 37.760 МКД 

0.05% од 
номиналната 
вредност на 
емисијата 

по емисија, над 
25.000 еур 

/минимален 
надомест 

32.000 МКД 37.760 МКД 

по емисија, над 
25.000 еур / 
максимален 

надомест 

48.000 МКД 56.640 МКД 

1.1.5 

Годишен надомест за 
водење на евиденција 
на државни должнички 
долгорочни хартии од 
вредност со кои се 
тргува на пазарот 

годишно По ISIN 

Минимален 
надомест 

16.000 МКД 

Максимале
н надомест 
18.880 МКД 0,008% од 

пазарната 
капитализација Максимален 

надомест 
78.000 МКД 

Максимале
н надомест 
92.040 МКД 

1.1.6 

Годишен надомест за 
водење на евиденција 
за државни должнички 
долгорочни хартии од 
вредност со кои не се 
тргува на пазарот 

годишно По ИСИН 

Минимален 
надомест 

12.000 МКД 

Минимален 
надомест 

14.160 МКД 

0,006% од 
номиналната 
вредност на 
емисијата, 
минимален 
надомест 

Максимален 
надомест 

32.000 МКД 

Максимале
н надомест 
37.760 МКД 

1.1.7 

Годишен надомест за 
водење на сметки на 
сопственици на 
должнички долгорочни 
хартии од вредност 

годишно По сметка во 
ИСИН 

20 МКД 24 МКД 

 
Максимален 

надомест 
32.000 МКД 

Максимале
н надомест 
37.760 мкд 
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1.1.8 

Надомест за упис на 
хартии од вредност 
издадени по пат на 
иницијална јавна 
понуда 

   
 

на барање 
по емисија  / БЕЗ НАДОМЕСТ 

1.1.9 

Годишен надомест за 
водење на евиденција 
на акциите на издавач 
со пасивен статус [11] 

   
 

годишно 
по издавач 1.500 МКД 1,770 МКД   

1.1.10 

Надомест за промена 
на статус на издавач 
на акции од пасивен 
во активен 

еднократно, 
по 

исполнувањ
е на услов 

по издавач 25.000 МКД 29,500 МКД   

1.2 КОРПОРАТИВНИ АКТИВНОСТИ 

1.2.1 

Корпоративни дејства 
за АД кои се 
реализираат преку 
сметките на 
имателите на хартии 
од вредност [7] 

на барање 

по сметка 90 МКД 106 МКД 

 
фиксен износ 

 
(кумулативно) 

6.000 МКД 7,080 МКД 

1.2.2 

Корпоративни дејства 
за АД кои се 
реализираат на ниво 
на ИСИН број [8] 

   
 

на барање 
по ISIN 6.000 МКД 7,080 МКД   

1.2.3 Претворање на род на 
акции на барање 

по сметка 45 МКД 53 МКД 
 

фиксен износ 
(кумулативно) 4.000 МКД 4,720 МКД 

1.2.4 Надомест за 
пресметки [9] на барање 

по сметка 45 МКД 53 МКД 
 

фиксен износ 
(кумулативно) 2.000 МКД 2,360 МКД 

1.2.5 Надомест за исплати 
[10] 

  
на барање 

по сметка 60 МКД 71 МКД 
+ трошоци 

по ЕПДД 
образец 5.000 МКД 5,900 МКД 

1.2.6 

Надомест при 
постапка на 
преземање на 
акционерско друштво 

На барање  По преземач   

0,1% од 
депонираниот 
паричен износ или 
банкарска гаранција 
за плаќање на 
хартите од вредност 
+ трошоци + 
18%ДДВ 
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1.2.7 

Надомест за 
спроведување на 
активности при 
постапка на 
преземање на 
акционерско друштво 

На барање По сметка 250 МКД 295 МКД  + трошоци 
 

1.2.8 

Спроведување на 
постапка за принудна 
продажба/  принудно 
купување на хартии од 
вредност согласно 
Закон за преземање 
на акционерски 
друштва (се наплаќа 
од преземачот 

На барање 

По сметка 300 МКД 354 МКД 
0,75% од 
расположивата 
вредност предмет 
на принудна 
продажба/  принудно 
купување По преземач 

Не помалку 
од 30.000 

МКД 
35.400 МКД 

1.2.9 

Надомест за 
известување на 
акционерите во врска 
со преземени 
корпоративни дејства, 
доставување на  повик 
за одржување на 
акционерско собрание 
до акционерите (се 
наплаќа од издавачот 

   
 

на барање 
по сметка 30 МКД 35 МКД +трошоци 

1.2.10 

Надомест за бришење  
на издавач од 
Регистарот  на 
Депозитарот (поради 
статусни промени или 
преобразба на АД во 
друга форма на 
друштво), затворање 
на акционерската 
книга и евиденција во 
историска база 

на барање по издавач 20.000 МКД 23,600 МКД  

1.3. УСЛУГИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧИТЕ 

1.3.1 

Издавање на 
акционерска книга која 
содржи под 1000 
сметки, на магнетен 
медиум (ЦД) 

   
 

на барање 

по акционерска 
книга 1.100 МКД 1,298 МКД   
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1.3.2 

Издавање на 
акционерска книга која 
содржи под 1000 
сметки, во печатена 
форма 

   
 

на барање 

по акционерска 
книга 3.850 МКД 4,543 МКД   

1.3.3 

Издавање на 
акционерска книга која 
содржи повеќе од 
1000 сметки, на 
магнетен медиум (ЦД) 

   
 

на барање 

по акционерска 
книга 2.200 МКД 2,596 МКД   

1.3.4 

Издавање на 
акционерска книга која 
содржи повеќе 1000 
сметки, во печатена 
форма 

   
 

на барање 

по акционерска 
книга 6.600 МКД 7,788 МКД   

1.3.5 Изработка на потврда 
за право на глас [3] на барање 

   
 

по ISIN 
9.000 МКД 10,620 МКД   

1.3.6 
Изработка на 
нестандарден 
извештај [2] 

на барање по издавач 
4.000 

МКД/човек/д
ен 

4,720 МКД   

1.3.7 

Изработка на 
стандарден извештај 
за промени по ISIN за 
одреден период [1] 

на барање по ISIN 

1.500 мкд + 
1.000 мкд за 

секој 
нареден 
месец 

1,770 МКД + 
1.180 мкд 
за секој 
нареден 
месец 

 

1.3.8 

Издавање на 
акционерска книга на 
определен датум 
(датум пред 
доставување на 
барањето во ЦДХВ) 

   
 

на барање 

по акционерска 
книга 3.300 МКД 3,894 МКД 

1.3.1+1.3.8 = 5.192 
мкд                        
1.3.2+1.3.8 = 8.437 
мкд                           
1.3.3+1.3.8 = 6.490 
мкд                              
1.3.4+1.3.8= 11.682 
мкд 

2. УСЛУГИ ЗА ЧЛЕНКИТЕ 
(Надоместоците од точка 2 не подлежат на ДДВ) 

2.1 
Надомест за прием во 
членство во ЦДХВ на 
берзански посредник 

еднократно По членка 330.000 
МКД /  

2.2 

Надомест за прием во 
членство во ЦДХВ на 
членка чувар која не е 
берзански посредник 

еднократно По членка 100.000 
МКД /  

2.3 

Годишна членарина 
за членство на 
берзански 
посредник 

годишно По членка 152.000 
МКД /  
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ТАРИФЕН 
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СО 18% 
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2.4 Обука за користење 
на системот на ЦДХВ На барање По барател 

1.500 
МКД/човек/д

ен 
/  

2.5 

Надомест за прием во 
членство во ЦДХВ на 
друштво за 
управување со 
инвестициски 
фонодови 

 

еднократно По членка 110.000 
МКД /  

2.6 

Годишна членарина за 
членство на Друштво 
за управување со 
инвестициски 
фондови 

годишно По членка 50.000 мкд /  

2.7 

Годишна членарина за 
членство на членки – 
чувари кои се и 
берзански посредници 

годишно По членка 30.000 МКД /  

2.8 
Годишна членарина за 
членство на ОТЦ 
членки 

годишно По членка 30.000 МКД /  

3. УТВРДУВАЊЕ И ПОРАМНУВАЊЕ  
(Надоместоците од точка 3 не подлежат на ДДВ) 

3.1 

Надоместок за 
порамнување по 
принципот “Испорака 
наспроти плаќање” за 
трансакции склучени 
на овластена берза 

Еднаш 
месечно за 

претходниот 
месец 

Од трансакција Не помалку 
од 100 мкд /  0,1% од вредноста 

на трансакцијата 

3.2 

Надоместок за 
порамнување на 
трансакции со хартии 
од вредност 
реализирани на 
овластена берза 
склучени како 
резултат на нова 
емисија на хартии од 
вредност по пат на 
јавна понуда   

еднаш 
месечно за 
претходни
от месец 

од 
трансакција, 
на куповната 

страна на 
трансакцијата 

Не помалку 
од 100 МКД / 0,1% од вредноста 

на трансакцијата 
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НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧИ 

 

[1] извештајот содржи податоци за промените (трговски трансакции и нетрговски преноси) со 
хартии од вредност издадени под одреден ISIN за период определен од страна на издавачот 

[2] извештајот содржи податоци за состојбите евидентирани во акционерската книга на 
издавачот согласно барањето на издавачот 

[3] Извештајот содржи податоци за бројот на акции, бројот на гласови и процент од вкупниот број 
издадени акции по ISIN, на имателите на акциите, структурирани по број на акции со право на 
глас, а кои не се ограничени во правото на глас и не се сопствени акции на Издавачот. 
Извештајот содржи и податоци за бројот на акции со ограничено право на глас на имателот на 
акциите и бројот на сопствените акции на издавачот. Состојбата за правата на глас содржана во 
овој извештај е согласно евиденцијата на ЦДХВ регистрирана на сметките за хартии од вредност 
на имателите (со исклучок на хартии од вредност евидентирани на збирни сметки за хартии од 
вредност кога во извештајот е содржан податок за имателот на збирната сметка и сопствените 
акции на издавачите) и истата е од информативна природа. Правата на глас се остваруваат во 
согласност со одредбите на Законот за трговски друштва 

[4] Услугата опфаќа прифаќање и обработка на податоците во нематеријализиран облик, упис 
на податоците за Издавачот, емисиите и сопствениците на хартии од вредност . 

[5] Надоместокот се пресметува врз основа на износот на номиналната вредност на издадените 
акции на издавачот со состојба на последниот ден од претходната календарска година. Доколку 
вредноста на издадените акции на акционерското друштво е изразена во валута различна од 
денари, за целите на пресметката на висината на основната главнина се зема средниот курс на 
валутата објавен од НБРМ на 31.12. од претходната година. Оваа тарифна ставка не се 
применува за акционерските друштва кои потпаѓаат под одредбите на тарифните ставки за 
друштва со пасивен статус. 

[6] Број на сметки со состојба на 31.12 претходната година.  

[7] Оваа услуга опфаќа: намалување на основната главнина на друштвото со 
повлекување/поништување на акции, поништување на акции без намалување на основната 
главнина, спојување, припојување или поделба на друштва, спојување или поделба на акции, 

       

ТАРИФЕН 
БР. УСЛУГА ДИНАМИКА ЕДИНИЦА 

НАДОМЕСТ 
БЕЗ 18% 

ДДВ 

НАДОМЕСТ 
СО 18% 

ДДВ 
ЗАБЕЛЕШКА 

3.3 

Надоместок за 
порамнување на 
трансакции со хартии 
од вредност склучени 
на овластена берза и 
пазар преку шалтер 
(ОТЦ) со државни 
хартии од вредност, 
освен обврзници за 
денационализација 

Еднаш 
месечно за 

претходниот 
месец 

Од 
дефинитивна 
трансакција, 
минимален 
надомест 

100 МКД / 
За дефинитивните 

трансакции склучени 
на пазар преку 

шалтер и за 
трансакции склучени 
на овластена берза- 

надомест од 
0,0025%, 

Од 
дефинитивна 
трансакција, 
максимален 

надомест 

6.000 МКД / 

Репо 
трансакција 500 МКД / 

Надоместот ќе се 
наплатува од 
куповна и од 

продажна страна, 
освен доколку 

учесник е НБРСМ 
која е ослободена 

од надомест 
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надомест за распределба на дивиденда во акции и други корпоративни активности на ниво на 
сметка на имател 

[8] Оваа услуга опфаќа: намалување на основната главнина на друштвото со намалување на 
номиналната вредност по акција, промена на валута на хартиите од вредност, 

[9] Оваа услуга опфаќа: пресметка на дивиденда во пари, пресметка на главница и/или камата 
на обврзници. 

[10] Оваа услуга опфаќа: исплата на дивиденда во пари, исплата на главница и/или камата од 
обврзници. 

[11За дефинирање на друштвата со пасивен статус се применуваат одредбите од Правилата за 
работа на ЦДХВ. За овие друштва не се наплаќа по тарифни ставки 1.1.2 и 1.1.3 од Тарифата 
објаснети под точка (5) и (6).] 

 


