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3670.
Врз основа на член 14 став 1 точка ж) и член 190 став (1) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14,
15/15,154/15, 192/15, 23/16 и 83/18), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на
седницата одржана на ден 6.11.2019 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ШТО ГИ ДОСТАВУВА ИЗДАВАЧОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА
ОДОБРЕНИЕ НА ЈАВНА ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
Во Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на
барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 28/2008,
171/2013, 64/2015, 182/2016 и („Службен весник на РСМ“ бр.40/2019) (во понатамошниот текст: Правилник)
во член 3 став (1) се додава нова точка 12а. која гласи:
„(12а) Податоци за постапката за донесувањето на актот за издавање на хартиите од вредност согласно
Образец И-ЗТД1 од Прилог 1 и Образец

И-ЗТД2 од Прилог 2 на овој Правилник.“
Член 2

Во Правилникот во член 3 се додава нов став (7) кој гласи:
„(7) Барањето за одобрение и документите од став (1), став (2) и став (3) од овој член, издавачот на хартиите од вреднот ги доставува до Комисијата за хартии од вредност и во електронска форма на CD/DVD медиум
во PDF формат, освен доколку се доставуваат во електронска форма согласно став (6) од овој член.“
Во член 3 ставот (7) станува став (8).
Член 3
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност.
Член 4
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен весник на Република Северна Македонија”.
Член 5
Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот од времен карактер за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение
на јавна понуда на хартии од вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
183/2019).
Број 01-895/2
6 ноември 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

Стр. 22 - Бр. 236

14 ноември 2019

14 ноември 2019

Бр. 236 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 236

14 ноември 2019

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

