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кои ги утврдила Комисијата за признавање во рок од 
најмногу 60 дена од првиот овозможен испитен термин 
на Комисијата за хартии од вредност на Република Ма-
кедонија.“ 

Ставот (4) и (5) стануваат став (5) и (6). 
 

Член 8 
Овој Правилник влегува во сила со осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Број 01-127/2  Комисија за хартии од вредност 

8 февруари 2019 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
__________ 

663. 
Врз основа на член 190 и член 14 став 1 точка ж) од 

Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
РМ“ бр.95/05, ........ и бр.83/18), Комисијата за хартии 
од вредност на Република Македонија на седницата од-
ржана на 8.2.2019 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ШТО ГИ ДОС-
ТАВУВА ИЗДАВАЧОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕД-
НОСТ ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА 
ОДОБРЕНИЕ НА ЈАВНА ПОНУДА  НА ХАРТИИ  

ОД ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
(1) Во Правилникот за документите што ги доставу-

ва издавачот на хартии од вредност при поднесување 
на барањето за одобрение за јавна понуда на хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ бр.28/08,171/13 и 
64/15) во членот 3 став (1) точка 5. алинеја “трета”  се 
брише. 

(2) По точката 27. се додава нова точка 27а. која 
гласи: 

“27a. Доколку барањето се однесува на одобрување 
на иницијална јавна понуда согласно член 12 став (2) 
од Законот за хартии од вредност, издавачот нема об-
врска до Комисијата да достави доказ за уплата на про-
пишаниот надоместок за разгледување и одлучување 
по барањето за одобрение за издавање на хартии од 
вредност.” 

 
Член 2 

Во членот 3 став (2) по точката 25. се додава нова 
точка 25а. која гласи: 

“25a. Доколку барањето се однесува на одобрување 
на иницијална (првата) јавна понуда на обврзници из-
давачот нема обврска до Комисијата да достави доказ 
за уплата на пропишаниот надоместок за разгледување 
и одлучување по барањето за одобрение за издавање на 
хартии од вредност.”  

 
Член 3 

 
Завршни одредби 

 
Одредбите од член 1 став (2) и член 2 од овој Пра-

вилник важат до 31.12.2019 година. 

Член 4 
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.   

 
Број 01-170/2 Комисија за хартии од вредност 

8 февруари 2019 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
__________ 

664. 
Врз основа на член 190 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 
192/2015,  23/2016 и 83/2018) и врз основа на член 38 
став 4 од Законот за инвестициски фондови („Службен 
весник на Република Македонија“ број 12/2009, 
67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија 
на седницата одржана на ден 8.2.2019 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА 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 („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 130/2013, 
32/2014, 101/2014, 28/2015, 126/2015, 182/2016 и 
33/2018) во член 8 зборовите „најдоцна до 31.12.2018 
година“ се заменуваат со зборовите „најдоцна до 
31.12.2019 година“.  

 
Член 2 

Со влегувањето во сила на овој Правилник преста-
нува да важи Правилникот за измена на Правилникот 
за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка 
на инвестициски фонд, од времен карактер („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 245/2018). 

 
Член 3 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Број 08-191/1 Комисија за хартии од вредност 

8 февруари 2019 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
__________ 

665. 
Врз основа на член 184 став 1 точка б од Законот за 

хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 
135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 
192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 10 став 7 од Зако-
нот за спречување перење на пари и финасирање на те-
роризам („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 120/2018) Комисијата за хартии од вредност на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
18.1.2019 година, донесе 


