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П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНAТA НA БАРАЊЕТО 

ЗА ОДОБРЕНИЕ  ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД  

ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА 

 

Член 1 

Во Правилникот за содржинaтa нa барањето за одо-

брение за издавање на хартии од вредност по пат на 

јавна понуда („Службен весник на РМ“ бр.6/2007 и 

бр.147/2010) во член 3 по ставот (7) се додава нов став 

(8) кој гласи: 

„(8) Барањето може до Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија да се поднесe во 

електронска форма потпишанo со квалификуван диги-

тален сертификат.“ 

 

Член 2 

Во Прилог 1 Образец Б-ЈП, по зборот: „потпис“, ка-

ко и по зборовите: „потпис и печат“ се додаваат зборо-

вите: „односно квалификуван дигитален сертификат“. 

 

Член 3 

Во Прилог 2 Образец И-Б-ЈП, по зборот: „потпис“, 

како и по зборовите: „потпис и печат“ се додаваат збо-

ровите: „односно квалификуван дигитален сертифи-

кат“. 

 

Член 4 

Во Прилог 3 Образец ДП-Б-ЈП, по зборот: „пот-

пис“, како и по зборовите: „потпис и печат“ се додава-

ат зборовите: „односно квалификуван дигитален серти-

фикат“. 

 

Член 5 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за содржинaтa нa барањето за одобрение за издава-

ње на хартии од вредност по пат на јавна понуда. 

 

Член 6 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 03-159/3 Комисија за хартии од вредност 

12 мај 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

2398. 

Врз основа на член 21 став (6) и член 190 од Зако-

нот за хартии од вредност („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 

13/13 и 188/13), Комисијата за хартии од вредност на 

Република Македонија, на седницата одржана на ден 

12.5.2014 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА 

ЗАПИШУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот и постапката на запи-

шување на хартии од вредност („Службен весник на 

РМ“ бр.122/2006 и бр.147/2010) во член 5 став (1) збо-

рот „Писмена“ се брише. 

 

Член 2 

(1) Во прилогот на Правилникот насловот на Обра-

зецот „Писмена изјава за запишување на хартии од 

вредност“ се менува и гласи: „Изјава за запишување на 

хартии од вредност (уписница)“. 

(2) Во прилогот на Правилникот во Образецот 

„Писмена изјава за запишување на хартии од вредност“ 

кој сега гласи: „Изјава за запишување на хартии од 

вредност (уписница)“ по зборот: „потпис“ се додаваат 

зборовите: „односно квалификуван дигитален сертифи-

кат“. 

 

Член 3 

Доколку изјавата за запишување на хартии од вред-

ност односно уписницата е во електронска форма пот-

пишана со квалификуван дигитален сертификат, не е 

потребно да содржи печат на издавачот. 

 

Член 4 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за начинот и постапката на запишување на хартии 

од вредност. 

 

Член 5 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 03-161/3 Комисија за хартии од вредност 

12 мај 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

2399. 

Врз основа на член 15 став (3) и член 190 од Зако-

нот за хартии од вредност („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 

13/13 и 188/13), Комисијата за хартии од вредност на 

Република Македонија, на седницата одржана на ден 

12.5.2014 година, донесе 


