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Член 4 

Со влегување во сила на овој Правилник престану-

ва да важи Правилникот за критериумот за рангирање 

на субдепозитарна банка на инвестициски фонд од вре-

мен карактер објавен во „Службен весник на Републка 

Македонија“ бр. 76 /2013. 

 

Бр. 01 – 1145/4 Комисија за хартии од вредност 

5 јули 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

2419. 

Врз основа на член 190 и член 151 од Законот за 

хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 

95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011 и 13/2013), 

Комисијата за хартии од вредност на својата седница 

одржана на 5.7.2013 година го донесе следниот 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА 

ДОЗВОЛАТА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН  

СОВЕТНИК 

 

Член 1 

Во Правилникот за постапката за обновување на 

дозволата за работење на инвестициски советник 

(„Службен весник на РМ“бр. 110/2006), во членот 4 

став 1,  

- точка 1  зборовите ,,бројот на лична карта и 

единствениот матичен број,, се бришат. 

 

Член 2 

 

Членот 6 став 1се менува и гласи: 

,,Комисијата е должна по барањето  за обновување 

на дозвола за инвестициски советник да одлучи во рок 

од 30 календарски дена од денот на доставување на ба-

рањето до Комисијата,,. 

 

Член 4 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за постапката за обновување на дозволата за рабо-

тење на инвестиционен советник. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавување во Службен весник на Република 

Македонија. 

 

Бр. 08 – 1239/1 Комисија за хартии од вредност 

5 јули 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

2420. 
Врз основа на член 190 и член 120 став 2 од Зако-

нот за хартии од вредност (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 
57/2010,  135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на седницата од-
ржана на ден 5.7.2013 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА НАЧИН НА ПОТВРДУВАЊЕ НА ПРИ-
ФАЌАЊЕ НА НАЛОГ ЗА ТРГУВАЊЕ СО ХАР-
ТИИ ОД ВРЕДНОСТ („СЛУЖБЕН  ВЕСНИК НА 
РМ“ БР.6/2007) 

 
Член 1 

Во Правилникот за начин на потврдување на при-
фаќање на налог за тргување со хартии од вредност во 
Прилогот број 1 Потврда за прифаќање на налогот за 
продажба број________од,  зборовите „ Матичен број: 
(се означува ЕМБГ; број на пасош на странско физичко 
лице, матичен број на правно лице)_______________” 
се бришат. 

 
Член 2 

Во Прилогот број 2 Потврда за прифаќање на нало-
гот за купување број _____ од,  зборовите „ Матичен 
број: (се означува ЕМБГ; број на пасош на странско 
физичко лице, матичен број на правно лице)________” 
се бришат. 

 
Член 3 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-
кот за начин на потврдување на прифаќање на налог за 
тргување со хартии од вредност. 

 
Член 4 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од  де-
нот на објавување во ,,Службен весник на Република 
Македонија‘‘ 

 
Бр. 08 – 1245/1 Комисија за хартии од вредност 

5 јули 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

 

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2421. 
Советот за радиодифузија на Република Македони-

ја врз основа на член 52 од Законот за радиодифузната 
дејност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/10, 145/10, 97/11, 
13/12, 72/13), а во согласност со членовите 46 и 51 од 
истиот Закон, по спроведувањето на Конкурсот за до-
делување дозвола за вршење радиодифузна дејност об-
јавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс за 
доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност – 
радио, на државно ниво бр. 07-72 од 17.4.2013 година 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 
56/13) и Заклучокот бр. 02-3103/2 од 15.7.2013 година, 
на 35-та седница, одржана на 15.7.2013 година, ја доне-
се следната 


