Стр. 58 - Бр. 104

24 јуни 2015

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3234.
Комисијата за хартии од вредност на Република
Македонија врз основа на член 101 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011,
13/2013, 188/2013, 43/2014 и 15/2015) и Правилникот за
начинот и постапката на давање согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност („Службен весник на РМ“
бр. 122/2006 и 81/2014) постапувајќи по Барањето од
страна на Иново Брокер АД Скопје бр.УП1 08-106 од
8.5.2015 година за давање согласност за именување на
лицето Андреј Богдановски за директор на брокерската
куќа Иново Брокер АД Скопје на седницата одржана
на ден 10.6.2015 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Се дава согласност за именување на Андреј Богдановски, дипломиран економист, за директор на брокерската куќа Иново Брокер АД Скопје.
2. Согласноста за именување на Андреј Богдановски за директор на брокерската куќа Иново Брокер АД
Скопје се дава за период до 27.2.2019 година согласно
Одлука бр.05-20 од 27.2.2015 година донесена на Собрание на акционери на брокерската куќа Иново Брокер
АД Скопје.
3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на
разрешување на лицето Андреј Богдановски од функцијата директор на брокерската куќа Иново Брокер
АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за
именување на директор од страна на Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија и во други случаи утврдени со закон.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. УП1 08-106
10 јуни 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
________

3235.
Врз основа на член 190 став 4 од Законот за хартии
од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011,
13/2013, 188/2013, 43/2014 и бр. 15/2015 ) и врз основа
на член 38 став 4 од Законот за инвестициски фондови
(„Службен весник на Република Македонија“ број
12/2009, 67/2010, 24/2011 и 188/2013), Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 10.6.2015 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА СУБДЕПОЗИТАРНА
БАНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД
Член 1
Во Правилникот за критериумот за рангирање на
субдепозитарна банка на инвестициски фонд („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2013,

32/2014, 101/2014 и 28/2015) во член 8 зборовите: “најдоцна до 30.6.2015 година” се заменуваат со зборовите:
„во рок од една година од денот на донесување на овој
правилник”.
Член 2
Овој Правилник е од времен карактер.
Член 3
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-870/1
10 јуни 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
________

3236.
Врз основа на член 190 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,
188/2013, 43/2014 и 15/2015) и врз основа на член 48
став 3 и член 50 став 3 од од Законот за инвестициски
фондови („Службен весник на Република Македонија“
број 12/2009, 67/2010, 24/2011 и 188/2013), Комисијата
за хартии од вредност на Република Македонија на
седницата одржана на ден 10.6.2015 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИСКИОТ БРОЈ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ
ФОНД
Член 1
Во Правилникот за формата содржината и начинот
на водење на Регистарот на инвестициски фондови и
начинот на утврдување на идентификацискиот број на
инвестицискиот фонд („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 86/2009 и 85/2014) во членот 2 ставот
(5) се менува и гласи:
(5) Во прилог на образецот Пријава З-ПИФ, друштвото за управување со приватни фондови ги доставува
сите соодветни важечки документи со кои ќе се потврдат податоците од пријавата (важечка тековна состојба на друштвото за управување со приватни фондови, важечки статут на друштвото, важечки проспект
на фондот).
Член 2
Во член 4 по тринаесетата алинеја се додаваат пет
нови алинеи кои гласат:
- Предмет на работење запишан во трговскиот регистар согласно Законот за инвестициски фондови;
- Контакт податоци на друштвото (електронска
пошта, интернет страна, телефон, факс);
- Депозитарна банка на отворениот инвестициски
фонд (име на правното лице, седиште и матичен број);
- Овластен ревизор на инвестицискиот фонд (име
на правното лице, седиште и матичен број);
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- Доколку отворениот фонд е во ликвидација (име
на ликвидаторот, матичен број доколку се работи за
правно лице, датум кога е ликвидаторот стапен на
должност адреса и контакт информации);
Алинеите 14, 15, 16 и 17 стануваат алинеја 19, 20,
21 и 22.
Член 3
Во член 5 по тринаесетата алинеја се додаваат пет
нови алинеи кои гласат:
- Предмет на работење запишан во трговскиот регистар согласно Законот за инвестициски фондови;
- Контакт податоци на друштвото (електронска
пошта, интернет страна, телефон, факс);
- Депозитарна банка на затворениот инвестициски
фонд (име на правното лице, седиште и матичен број);
- Овластен ревизор на инвестицискиот фонд (име
на правното лице, седиште и матичен број);
- Доколку затворениот фонд е во ликвидација (име
на ликвидаторот, матичен број доколку се работи за
правно лице, датум кога е ликвидаторот стапен на
должност адреса и контакт информации).
Алинеите 14, 15, 16, 17 и 18 стануваат алинеја 19,
20, 21, 22 и 23.
Член 4
Во член 6 по петата алинеја се додаваат четири нови алинеи кои гласат:
- Предмет на работење запишан во трговскиот регистар согласно Законот за инвестициски фондови;
- Контакт податоци на друштвото (електронска
пошта, интернет страна, телефон, факс);
- Овластен ревизор на инвестицискиот фонд (име
на правното лице, седиште и матичен број);
- Доколку приватниот фонд е во ликвидација (име
на ликвидаторот, матичен број доколку се работи за
правно лице, датум кога е ликвидаторот стапен на
должност адреса и контакт информации).
Алинеите 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 стануваат алинеја
10,11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17.
Член 5
Член 7 се менува и гласи:
(1) При промена на било кој од податоците од Регистарот, друштвото за управување со инвестициски
фондови е должно во рок од три дена по промената на
податоците да ја информира Комисијата со цел да се
изврши измена на податоците во Регистарот кој Комисијата го води електронски.
(2) Секоја измена на податоците треба да биде доставена со пополнување на еден образците за пријава ЗОИФ, З-ЗИФ и З-ПИФ кои се составен дел на овој Правилник - Прилог 4, 5 и 6.
(3) При поднесување на пријава за промената на податоците во Регистарот потребно е да се достави соодветен доказ за извршената промена.
Член 6
Член 8 се менува и гласи:
(1) Комисијата по службена должност во Регистарoт на фондови од член 1 на овој Правилник врши:
- Бришење на инвестицискиот фонд во случај кога
истиот престанува да постои;
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- Запишување на ликвидаторот на инвестицискиот
фонд доколку истиот е именуван од страна на Комисијата;
- Запишување на одземањето на одобрението за работа.
(2) Доколку Комисијата при запишување на приватните фондови во Регистарот од член 1 на овој Правилник или при промена на податоците за приватните
фондови од член 6 утврди дека истите се спротивни со
Законот за инвестициски фондови, приватниот фонд
нема да биде запишан во Регистарот, односно истиот
ќе биде избришан се додека не се усогласи со одредбите од Законот за инвестициски фондови.
Член 7
Во член 9 став 1 послe зборовите: ,,инвестициски
фондови,, се додаваат зборовите: “треба да бидат точни
и ажурни и истите”.
Член 8
Во член 12 од Правилникот послe зборовите: ,,настанатата промена“ се додаваат зборовите: „преку доставување на образец З-ОИФ, З-ЗИФ и З-ПИФ кои се
составен дел на овој Правилник - Прилог 4, 5 и 6”.
Член 9
Член 13 се менува и гласи:
(1) Друштвата за управување со инвестициски
фондови односно отворените, затворените и приватните фондови во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овој Правилник треба да ги ажурираат
податоците односно да достават соодветна пријава на
образците пропишани во Прилог, 4, 5 и 6 од овој Правилник.
(2) За инвестициските фондови, за кои нема да се
достави соодветна пријава за ажурирање на податоците
во рокот предвиден во претходниот став, ќе бидат избришани од соодветниот подрегистар на фондови, се
до нејзиното доставување.
Член 10
Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3, Прилог 4, Прилог 5 и
Прилог 6 од Правилникот се менуваат со нови прилози
кои се составен дел на овој правилник.
Член 11
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата содржината и начинот на водење на Регистарот на инвестициски фондови и начинот на утврдување на идентификацискиот број на инвестицискиот фонд.
Член 12
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 03-872/1
10 јуни 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
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