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2445. 

Врз основа на член 153 став (4), член 167 став (1) а) 

и член 190 од Законот за хартии од вредност (“Служ-

бен весник на Република Македонија” број 95/05, 

25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13 и 43/2014), Ко-

мисијата за хартии од вредност на Република Македо-

нија, на седницата одржана на ден 19.5.2014 година до-

несе 

 

П Р А В И Л Н И К  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ВРЕМЕТО НА ЗA-

ПИШУВАЊЕ И БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО 

ДРУШТВО, СОДРЖИНА И НАЧИН НА ВОДЕЊЕ, 

АЖУРИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ПРИСТАП 

НА ЈАВНОСТА ДО РЕГИСТАРОТ НА АКЦИО-

НЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА  

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот и времето на зaпишува-

ње 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 

РМ“ бр.6/2007, бр.31/2011 и бр.76/2013) се додава нов 

член 17-а кој гласи: 

„член 17-а 

Доколку известувањата и документацијата што се 

доставуваат до Комисијата за хартии од вредност на 

Република Македонија согласно овој Правилник се во 

електронска форма потпишани со квалификуван диги-

тален сертификат, не е потребно истите да се доставу-

ваат и во писмена форма.“ 

 

Член 2 

Во Прилог 1 од овој Правилник во образецот за 

формата и содржината на известувањето од страна на 

депозитар за хартии од вредност до Комисијата за хар-

тии од вредност во врска со регистарот на акционерски 

друштва со посебни обврски за известување, зборо-

вите: „печат, име и презиме, и потпис“, се заменуваат 

со зборовите: „име и презиме и потпис и печат односно 

име и презиме и квалификуван дигитален сертификат“. 

 

Член 3 

Во Прилог 2 од овој Правилник во образецот за 

формата и содржината на известувањето од страна на 

берза на хартии од вредност до Комисијата за хартии 

од вредност во врска со регистарот на акционерски 

друштва со посебни обврски за известување, зборо-

вите: „печат, име и презиме, и потпис“, се заменуваат 

со зборовите: „име и презиме и потпис и печат односно 

име и презиме и квалификуван дигитален сертификат“. 

Член 4 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за начинот и времето на зaпишување и бришење на 

акционерско друштво, содржина и начин на водење, 

ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Ре-

гистарот на акционерски друштва со посебни обврски 

за известување. 

 

Член 5 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 03-333/3 Комисија за хартии од вредност 

19 мaj 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

2446. 

Врз основа на член 27 став (5) и став (9) и член 190 

од Законот за хартии од вредност („Службен весник на 

Република Македонија“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 

135/11, 13/13, 188/13 и 43/2014), Комисијата за хартии 

од вредност на Република Македонија, на седницата 

одржана на ден 19.5.2014 година донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ЗАПИШАНИ И ПЛАТЕНИ 

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ОД ПРИВАТНА ПОНУДА 

И НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

ПРИВАТНА ПОНУДА НА ХАРТИИ  ОД ВРЕДНОСТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на извес-

тувањето за запишани и платени хартии од вредност од 

приватна понуда и на известувањето за реализација на 

приватна понуда на хартии од вредност  („Службен 

весник на РМ“ бр.110/2006) во член 2 се додаваат два 

нови става (3) и (4) кои гласат: 

„(3) Известувањето од став 1 и 2 на овој член до Ко-

мисијата за хартии од вредност може да се поднесе во 

електронска форма потпишано со квалификуван диги-

тален сертификат. 

(4) Доколку известувањето се поднесува во елек-

тронска форма потпишано со квалификуван дигитален 

сертификат, не е потребно да содржи печат на издава-

чот.“ 

 

Член 2 

Во член 5 се додаваат два нови става (4) и (5) кои 

гласат: 

„(4) Известувањето од став 1 и 2 на овој член до Ко-

мисијата за хартии од вредност може да се поднесе во 

електронска форма потпишано со квалификуван диги-

тален сертификат. 


