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Член 2 

Во членот 2 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 

,,Изјавата од став 2 на овој член може до Комисија-

та за хартии од вредност на РМ, да се достави во еле-

ктронска форма потпишана со квалификуван дигита-

лен сертификат“. 

 

Член 3 

Во членот 3 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 

,,Барањето од став 1 на овој член може до Комиси-

јата за хартии од вредност на РМ, да се достави во еле-

ктронска форма потпишано со квалификуван дигита-

лен сертификат“. 

 

Член 4 

Во Прилогот, Образец Б-ОИПДБ по зборот ,,потпис 

и печат,, се додаваат зборовите ,,односно квалифику-

ван дигитален сертификат“. 

 

Член 5 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за формата и содржината на барањето за добивање 

на одобрение за избор на депозитарна банка. 

 

Член 6 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
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19 мај 2014 година на Република Македонија, 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

2465. 

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии 

од вредност („Сл.весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 

7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), 

а во врска со член 48 став 3 и член 50 став 3 од Законот 

за инвестициски фондови („Сл.весник на РМ“ број 

12/2009, 67/2010, 24/2011 и 188/2013), Комисијата за 

хартии од вредност на Република Македонија, на сед-

ницата 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, СОДРЖИНАТА И 

НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ИН-

ВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ И НАЧИНОТ НА УТВР-

ДУВАЊЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИСКИОТ БРОЈ НА 

ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата, содржината и начинот 

на водење на Регистарот на инвестициски фондови и 

начинот на утврдување на идентификацискиот број на 

инвестицискиот фонд („Сл.весник на РМ“ број 

86/2009), во член 2 по став 5 се додава нов став 6 кој 

гласи:  

„Пријавите од став 1, став 3 и став 4 на овој член 

може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се 

поднесат во електронска форма потпишани со квали-

фикуван дигитален сертификат“. 

 

Член 2 

Во членот 12 по ставот 1 се додава нов став 2 кој 

гласи: 

,,Известувањето од став 1 на овој член може до Ко-

мисијата за хартии од вредност на РМ, да се достави во 

електронска форма потпишано со квалификуван диги-

тален сертификат“. 

 

Член 3 

Во Прилог 4, Образец З-ОИФ и Прилог 5, Образец 

З-ЗИФ, по зборовите ,,име и презиме, потпис од одго-

ворното лице (т.е. одговорните лица) и печат на друш-

твото за управување со инвестициски фондови,, се до-

даваат зборовите: „односно квалификуван дигитален 

сертификат“. 

Во Прилог 6, Образец З-ПИФ, по зборовите: „име и 

презиме, потпис од одговорното лице (т.е. одговорните 

лица) и печат на друштвото за управување со приватни 

фондови,, се додаваат зборовите ,,односно квалифику-

ван дигитален сертификат“. 

 

Член 4 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за формата, содржината и начинот на водење на Ре-

гистарот на инвестициски фондови и начинот на утвр-

дување на идентификацискиот број на инвестицискиот 

фонд. 

 

Член 5 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
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