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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2395.
Комисијата за хартии од вредност на Република Ма-

кедонија врз основа на член 39, член 49, член 50, член 
52, член 54 и член 60 од Законот за инвестициски фон-
дови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009,  67/2010, 
24/2011 и 188/2013) постапувајќи по барањето за орга-
низирање на отворен инвестициски фонд КД Топ Брен-
дови број УП 01 08-51 од 20.3.2014 година на седница-
та одржана на ден 12.5.2014 година, донесе 

              
Р Е Ш Е Н И Е

1. На Друштвото за управување со инвестициски 
фондови КД Фондови АД Скопје со седиште на ул. Ма-
кедонија бр. 13Б Скопје, се дава одобрение за организи-
рање на Отворен инвестициски фонд КД Топ Брендо-
ви.

2. Се одобрува Статутот на отворениот инвестици-
ски фонд КД Топ Брендови донесен на ден 7.3.2014 го-
дина со одлука за донесување на Статут на отворениот 
инвестициски фонд КД Топ Брендови број 03-127/1 од 
7.3.2014 година.

3. Се одобрува Проспектот на отворениот инвести-
циски фонд КД Топ Брендови донесен на ден 7.3.2014 
година со одлука за прифаќање на Проспектот број 03-
127/2 од 7.3.2014 година.

4. Се одобрува изборот на Комерцијална банка АД 
Скопје со седиште на Орце Николов бр.3 Скопје, за вр-
шење на работите на депозитарна банка на Отворен ин-
вестициски фонд КД Топ Брендови согласно Догово-
рот за вршење активности на депозитарна банка на ин-
вестициски фондови со број 10-200-10049/1/12.3.2014 
склучен на ден 12/03/2014 година помеѓу Комерцијал-
на банка АД Скопје и Друштвото за управување со ин-
вестициски фондови КД Фондови АД Скопје и Одлука-
та за прифаќање на договорот за вршење на активности 
на депозитарна банка брпј 03-127/3 од 7.3.2014 година. 

5. Се задолжува Друштвото за управување со инве-
стициски фондови КД Фондови АД Скопје во рок од се-
дум дена од денот на конечноста на ова Решение да го 
објави во најмалку два дневни весници што излегуваат 
на територијата на Република Македонија, Проспектот 
на Отворениот инвестициски фонд КД Топ Брендови 
од 07/03/2014 година.

6. Отворениот инвестициски фонд КД Топ Брендо-
ви се запишува во Регистарот на отворени инвестици-
ски фондови во Комисијата за хартии од вредност со 
следниот идентификациски број РО-
ИФ1412052014КДTOБР6364578.

7. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. УП 1 08-51 Комисија за хартии од вредност
12 мај 2014 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

2396.
Врз основа на член 7 став 2 и член 190 од Законот 

за хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13 
и 188/13), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика 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 ФОРМAТA И СОДРЖИНAТA НA 
АКТОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕД-
НОСТ ПО  ВИДОВИ  НA ХAРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1
Во Правилникот за формaтa и содржинaтa нa актот 

за издавање на хартии од вредност по видови на хaртии 
од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 122/2006) во 
член 3 став (1) по зборовите: „во писмена форма“ се до-
даваат зборовите: „или во електронска форма потпиша-
на со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 2
Во член 4 се додава нов став (5) кој гласи:
„(5) Доколку одлуката за издавање хартии од вред-

ност е во електронска форма потпишана со квалифику-
ван дигитален сертификат, не е потребно да содржи пе-
чат на издавачот.“

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).

Член 3
Комисијата утврдува пречистен текст на Правил-

никот за формaтa и содржинaтa актот за издавање на 
хартии од вредност по видови на хaртии од вред-
ност.

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

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

Бр. 03-158/3 Комисија за хартии од вредност
12 мај 2014 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

__________

2397.
Врз основа на член 13 став (3) 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


