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115.
Врз основа на член 150 и член 151 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005,
25/2007, 7/2008 и 57/2010), член 21 и член 25 од
Правилникот за начинот и условите за обука и полагање
на посебен стручен испит за инвестиционо советување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
145/2010, бр. 30/2011 и бр. 157/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи
по Барањето број 09-УП1-102 од 24/11/2011 година на
НЛБ Нов пензиски фонд за признавање на документ за
стекната квалификација во странство од областа на
инвестиционо советување за лицето Петер Велкаврх, на
седницата одржана на ден 29.12.2011 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Се признава дозволата за берзански посредник
број 0156БП, издадена во форма на легитимација од
страна на Агенцијата за пазар на хартии од вредност на
Република Словенија на лицето Петер Велкаврх.
2. Се издава уверение за инвестиционо советување
на лицето Петер Велкаврх.
3. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 09-УП-102
Комисија за хартии од вредност
29 декември 2011 година на Република Македонија,
Скопје
Претседател,
Марина Наќева - Кавракова, с.р.
__________
116.
Врз основа на член 190 и член 27 став 9 од Законот
за хартии од вредност („Службен весник на Република
Македонија“, бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и
135/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден
23.12.2011 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРИВАТНА
ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
(1) Во Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од
вредност (Службен весник на РМ бр.6/2007 и бр.
88/2007), во член 3, ставот (5) се менува и гласи:
“(5) Во случај на приватна понуда за запишување и
уплаќање на хартии од вредност, која е упатена на не
повеќе од 20 лица кои не се акционери во акционерското друштво и кои не се поврзани лица со акционерите
во акционерското друштво, а кои се поединечно именувани во актот за издавање на хартии од вредност, во
прилог кон Барањето издавачот доставува и:
- изјави од лицата на кои е упатена приватната понуда дадени под целосна морална, материјална, и кривична одговорност и заверени кај нотар дека лицето на
кое е упатена приватната понуда, вклучувајќи ги и лицата деловно, управувачки или капитално поврзани
или се во сродство со него/неа, не поседува акции во
друштвото кое врши приватна понуда на хартии од
вредност на денот на донесување на одлуката за емисија на акции односно продажба на сопствени акции,
како и на денот на поднесување на барањето до Комисијата за хартии од вредност и нема да стекнува акции
во истото друштво до денот на одлучување по барањето од страна на Комисијата за хартии од вредност;

- известување дали и во какви договорни или должничко-доверителски односи се наоѓа издавачот со физичкото/ите или правното/ите лице/а за кое/и е наменета
приватната понуда за емисија на акции/продажбата на
сопствени акции по пат на приватна понуда, односно се
наоѓал издавачот на денот на донесување на Актот/одлуката за отуѓување/продажба на сопствени акции;
- преглед на побарувањата и обврските од билансот на
состојба на издавачот со правното/ите лице/а на кое/и е
наменета приватната понуда за емисија на акции/продажбата на сопствени акции по пат на приватна
понуда спрема издавачот и тоа аналитичка картица за
периодот за кој е изготвен последниот ревидиран финансиски извештај или годишна сметка и аналитичка картица
за периодот од почетокот на наредната деловна година до
денот на одржување на собранието на акционери на кое е
донесена одлуката за емисија на акции/продажбата на
сопствени акции по пат на приватна понуда;
- ревидирани финансиски извештаи или годишни
сметки за претходната година на правното/ите лице/а
на кое/и е наменета приватната понуда за емисија на
акции/продажбата на сопствени акции по пат на приватна понуда и
- тековна состојба Централен регистар на Република Македонија на правното/ите лице/а на кое/и е наменета приватната понуда за емисија на акции/продажбата на сопствени акции по пат на приватна
понуда.“
(2) По ставот (5) од наведениот член, се додава нов
став (6) кој гласи:
“(6) Во случај кога приватната понуда е наменета за
институционален инвеститор, во прилог кон Барањето издавачот доставува соодветен доказ дека познатиот купувач на кого е наменета приватна понуда е институционален инвеститор согласно член 2, точка 15 од Законот за
хартии од вредност, односно дека е банка, осигурително
друштво, отворен и затворен инвестициски фонд или
пензиски фонд и друштво за управување со отворен и
затворен инвестициски или пензиски фонд, централни
банки, национални влади и органи на локална самоуправа, Меѓународниот монетарен фонд, ЕБРД, ЕИБ и финансиско холдинг друштво односно, друштво, чии подружници се финансиски институции од групата на институционални инвеститори во смисла на член 2 став 1 точка
15 од Законот за хартии од вредност, кои учествуваат во
вкупната актива на друштвото со најмалку 70%.“
Член 2
Во членот 4 од Правилникот, ставот 1 се менува и
гласи:
“(1) Врз основа на податоците и документите од
член 3 од овој Правилник, Комисијата одлучува по Барањето, односно во рок од 15 календарски дена донесува решение со кое го одобрува или одбива барањето за
приватна понуда, сметано од денот на доставување на
барањето.“
Член 3
Во ОБРАЗЕЦ Б-ПП-Барање за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност, во делот I-Податоци за
издавачот, точката 3 која се однесува на “Анализа на
финансиското работење на издавачот со состојба на 31.
декември за претходните две години“, се менува и гласи:
3. Анализа на финансиското
работење на издавачот со
состојба на 31. декември за
претходните две години:

(напомена:
- за друштвата кои по
закон се во обврска да
изготвуваат ревидирани
финансиски извештаи,
податоците од оваа точка 3 може или да се препишат од ревидираните
финансиски извештаи
или пак да се приложат
кон барањето во оригинал, нотарски заверен
препис на истите и
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7.1. извештаи на овластен
ревизор/извештаи од годишната сметка:
7.2. (не) ревидирани биланси на успех:
7.3. (не) ревидирани биланси на состојба:

Бр. 4 - Стр. 65

- за друштвата кои по закон не се во обврска да изготвуваат ревидирани фиансиски извештаи, податоците од оваа точка 3
може или да се препишат
од годишната сметка или
пак да се приложат кон
барањето во оригинал, нотарски заверен препис на
истите )

Член 4
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 03-1903/6
Комисија за хартии од вредност
29 декември 2011 година на Република Македонија,
Скопје
Претседател,
Марина Наќева - Кавракова, с.р.
___________

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

117.
По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за изменување и
дополнување на Правилникот за начинот и постапката
за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен
увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарноздравствениот сертификат или други документи што ја
придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и
производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и
транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потеклo („Службен весник на Република Македонија” бр. 168/11), направена е техничка
грешка, поради што се дава
ИСПРАВКА
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УВОЗ И ТРАНЗИТ, ЛИСТА НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ ОД КОИ Е ОДОБРЕН
УВОЗ И ТРАНЗИТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА
НА ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ШТО ЈА
ПРИДРУЖУВААТ ПРАТКАТА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ПРАТКА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ
ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛO
Во членот 3 став (2), наместо „1 март 2011 година”,
треба да стои „1 март 2012 година”.
Бр. 19-27/1
Од Агенцијата за храна и ветеринарство
3 јануари 2012 година
на Република Македонија
Скопје

АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА

118.
Врз основа на член 82-в од Законот за државните
службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002,
98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004,
81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009,
35/2010, 167/2010 и 36/2011 ), директорот на Агенцијата за администрација донесе
ДЕЛОВНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА, ЗА РЕШАВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ПО
ЖАЛБИ И ПРИГОВОРИ НА ДРЖАВНИТЕ
СЛУЖБЕНИЦИ И КОМИСИЈАТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА, ЗА РЕШАВАЊЕ ВО
ВТОР СТЕПЕН ПО ЖАЛБИ И ПРИГОВОРИ НА
ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ
Член 1
Во Деловникот за начинот на работа на Комисијата
на Агенцијата за администрација за решавање во втор
степен по жалби и приговори на државните службеници и Комисијата на Агенцијата за администрација за
решавање во втор степен по жалби и приговори на јавните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/2011 ), во член 2 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:
„(4) Секретарот и помошникот на секретарот на Комисиите ги потпишуваат дописите кои се од стручно –
административен карактер.“
Ставот (4) станува став (5).
Член 2
Во член 5 ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Записникот го потпишуваат претседателот или
заменик претседателот, членовите или замениците на
членовите на Комисиите и секретарот или помошник
секретарот“.
Член 3
Во член 6 по зборот „претседателот“ точката на
крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите
„ или заменик претседателот.“
Член 4
Во член 10 по зборот „претседателот“ се додаваат
зборовите „или заменик претседателот“.
Член 5
Овој деловник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01 – 38/1
4 јануари 2012 година
Скопје

Директор,
Жаклина Николовска, с.р.

