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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

7 мај 2007

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
ИСПРАВКА
Министерството за образование и наука ја огласува за ништовна Одлуката на
министерот за образование и наука број 09-3512/1 од 03.07.2002 година за признавање
на високообразовната квалификација стекната во странство на Ваид Куртиши, од село
Грешница, Кичево.
Министер,
Сулејман Рушити, с.р.
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
749.
Врз основа на член 190 став 4 и член 27 став 9 од Законот за хартии од вредност
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 23.04.2007 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
Во член 2 од Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на
приватна понуда на хартии од вредност (“Службен весник на РМ“ бр. 6/2007) се додава
нов став (5) кој гласи:
“(5) Во прилог кон Барањето издавачот доставува 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 не поседува акции во
друштвото кое врши приватна понуда на хартии од вредност на денот на донесувањето
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.“
Член 2
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Член 3
Овој правилник има правна важност до објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“ на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за
формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од
вредност кој ќе го донесе Комисијата за хартии од вредност врз основа на член 190 став
1 од Законот за хартии од вредност, но не повеќе од 90 дена од денот на објавувањето во
“Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 03-1243/1
23 април 2007 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р Весна Пендовска, с.р.

