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ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, СОДРЖИНАТА И РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА НЕОБЈАВУВАЊЕ НА ЦЕНОВНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ВО ПРОСПЕКТОТ НА ИЗДАВАЧОТ
НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
Во Правилникот за начинот, содржината и роковите
за поднесување на барање за необјавување на ценовно
чувствителни информации во проспектот на издавачот
на хартии од вредност („Службен весник на РМ“
бр.6/2007) во член 2 пред зборот „Издавач“ се додава
нумерацијата: „(1)“.
Во член 2 по ставот (1) се додаваат два нови става
кои гласат:
„(2) Барањето од став (1) на овој член може до Комисијата за хартии од вредност да се поднесе во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат.
(3) Доколку барањето од став (1) на овој член се
поднесува во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат, не е потребно да содржи печат на издавачот“.
Член 2
Во член 4 по ставот (3) се додаваат два нови става
(4) и (5) кои гласат:
„(4) Изјавата од ставот (3) од овој член може до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да се поднесe во електронска форма потпишана со
квалификуван дигитален сертификат.
(5) Изјавата од ставот (3) од овој член не се заверува кај нотар ако се поднесува во електронска форма
потпишана со дигитален сертификат“.
Ставот (4) станува став (6).
Член 3
Во Прилогот 1 на Правилникот во Образецот БЦЧИ-ЈП по зборот: „потпис“ се додаваат зборовите:
„односно квалификуван дигитален сертификат“.
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Член 5
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за начинот, содржината и роковите за поднесување
на барање за необјавување на ценовно чувствителни информации во проспектот на издавачот на хартии од
вредност.
Член 6
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 03-162/3
12 мај 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

2400.
Врз основа на член 14 став (2) 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 и 188/13), Комисијата за хартии од вредност на
Република Македонија, на седницата одржана на ден
12.5.2014 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПОДАТОЦИТЕ ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ХАРТИИ ОД
ВРЕДНОСТ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на податоците за издадените хартии од вредност („Службен
весник на РМ“ бр.6/2007) во член 4 се додаваат два нови става (3) и (4) кои гласат:
„(3) Податоците од член 2 и податоците од член 3
на овој Правилник кои се поднесуваат до Комисијата
за хартии од вреднсот во форма и содржина утврдена
со образецот П-СХВ од Прилог 1 и образецот П-ДХВ
од Прилог 2 на овој Правилник, до Комисијата за хартии од вредност може да се поднесат во електронска
форма потпишани со квалификуван дигитален сертифи-

Член 4
Во Прилогот 2 на Правилникот во Образецот ИЦЧИ-ЈП по зборот: „потпис“, како и по зборовите: „потпис и печат“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.

кат.
(4) Доколку обрасците се поднесуваат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат, не е потребно да содржат печат на издавачот.“

