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1623.
Врз основа на член 190 став 4 точка а од Законот за
хартии од вредност („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/2011 и 13/2013 ) и врз основа на член 38 став 4 од
Законот за инвестициски фондови („Службен весник
на Република Македонија“ број 12/2009, бр. 67/2010 и
бр. 24/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден
8.5.2013 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 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. 27/2010 и бр.
147/2011) во член 3 во ставот 2 бројот „60” се менува
со бројот „180”.
Член 2
Овој Правилник е од времен карактер и е со важност од 90 дена.
Член 3
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Републка Македонија“.
Бр. 01-856/1
8 мај 2013 година
Скопје

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

1624.
Врз основа на член 153 став 4, член 167 став 1 под а)
и член 190, од Законот за хартии од вредност („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,
7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата
одржана на 8.5.2013 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИН И ВРЕМЕ НА ЗАПИШУВАЊЕ И БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО, СОДРЖИНА И НАЧИН НА ВОДЕЊЕ, АЖУРИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ПРИСТАП НА ЈАВНОСТА ДО РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ
ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА“ БР. 6/2007 И 31/2011)
Член 1
Во член 2 од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина
и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва

со посебни обврски за известување (во натамошниот
текст: Правилник), зборовите: „или се котирани на берза„ се бришат, а се додаваат зборовите: „освен друштвата котирани на берза.“.
Член 2
Во член 10 став 2 од Правилникот, по третата алинеа се додава нова алинеа, која гласи:
„- известување од овластена берза дека хартиите од
вредност на одредено акционерско друштво помеѓу периодите наведени во став 1 на овој член, се примени на
котација на официјален пазар односно се исклучени од
котација на официјален пазар;“.
Член 3
Во член 10 став 2 од Правилникот, по последната
алинеа се додава нова алинеа, која гласи:
„- барање на акционерско друштво со приложена
потврда од овластена берза за прием на котација односно исклучување од котација на официјален пазар.“
Член 4
По член 12 од Правилникот, се додава нов член 12а
кој гласи:
Член 12-а
„Комисијата донесува решение за запишување односно бришење на акционерско друштво од Регистарот
откако ќе утврди дека се исполнети условите за негово
запишување односно бришење од Регистарот.“
Член 5
Во член 13 од Правилникот, на крајот од реченицата по зборот „Комисијата„ се додаваат зборовите: „и
му го доставува решението за запишување на акционерското друштво во Регистарот“.
Член 6
Во член 13-а од Правилникот, по бројот 3 се додава
„и алинеа 4„, а по зборот „депозитар“ се става запирка
и се додаваат зборовите „односно овластената берза“.
Член 7
Во член 14 од Правилникот, на крајот од реченицата по зборот „Комисијата“ се додаваат зборовите: „и
му го доставува решението за бришење на акционерското друштво во Регистарот“.
Член 8
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 03-857/1
8 мај 2013 година
Скопје

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

