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3. ТП за сметководствени услуги Марија Коинг Марија Влатко Стојчевска Скопје, административните работи од точка 1 на ова Решение ќе ги извршува самостојно, односно не смее да ги пренесува на други лица.
4. Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје во целост
одговара за административните работи кои се однесуваат на водење на деловни книги и сметки и изготвување на финансиски извештаи, кои се пренесуваат на ТП
за сметководствени услуги Марија Коинг Марија Влатко Стојчевска Скопје.
5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а истото ќе се објави во “Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. УП1 08-116
20 јули 2015 година
Скопје

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

3738.
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 38
став 4 од Законот за инвестициски фондови (Службен
весник на Република Македонија број 12/2009, бр.
67/2010, бр. 24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии
од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 20.07.2015 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, бр.
32/2014, бр. 101/2014 и бр. 28/2015) во член 8 зборовите “најдоцна до 30.06.2015 година” се заменуваат со
зборовите “во рок од една година од денот на донесување на овој правилник”.
Член 2
Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за измена на правилникот за
критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на
инвестициски фонд („Службен весник на РМ“ бр.
104/2015) од времен карактер.

Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија “.
Бр. 08-1054/1
20 јули 2015 година
Скопје

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

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
3739.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА И ДИВИ
ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи
од живина и диви птици заради заштита од внесување
на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 183/14, 200/14, 17/15, 35/15 и 123/15),
Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен
дел на ова решение.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 02-317/6
23 јули 2015 година
Скопје

Директор на Агенцијата за храна
и ветеринарство,
м-р Зоран Поповски,с.р.

