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„Барањето може до Комисијата за хартии од вред-
ност на РМ, да се поднесе во електронска форма потпи-
шано со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 2
Во член 4 став 1 алинеја 19 по зборовите: „потпис“ 

се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигита-
лен сертификат“.

Член 3
Во Прилог 1, Образец Б-ДОБ, во точка Х, по зборот 

„потпис“ се додаваат зборовите: ,,однсоно квалифику-
ван дигитален сертификат“.

Член 4
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за формата и содржината на барањето што се подне-
сува за дозвола за основање на берза.

Член 5
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 03-339/3 Комисија за хартии од вредност
19 мај 2014 година на Република Македонија,

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

2459.
Врз основа на член 190 и член 149 став 2 од Зако-

нот за хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ број 
95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013 и 
188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија, на седницата 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 СТРУКТУРАТА И НАЧИНОТ НА 
ПРЕСМЕТКА НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА 
ДРУШТВО ЗА ИНВЕСТИЦИОНО  СОВЕТУВАЊЕ

Член 1
Во Правилникот за структурата и начинот на прес-

метка на основната главнина на друштво за инвестицио-
но советување („Сл. весник на РМ“ број 110/2006), во 
член 7 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 

„Известувањето од став 2 на овој член, може до Ко-
мисијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесе во 
електронска форма потпишан со квалификуван дигита-
лен сертификат“.

Член 2
Во Прилог 1, Формулар ОГДИС 1, по зборот ,,пот-

пис“ се додаваат зборовите: „квалификуван дигитален 
сертификат“.

Член 3
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за структурата и начинот на пресметка на основна-
та главнина на друштво за инвестиционо советување.

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

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

Бр. 03-340/3 Комисија за хартии од вредност
19 мај 2014 година на Република Македонија,

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

2460.
Врз основа на член 190 и член 114 став 5 од Зако-

нот за хартии од вредност („Сл.весник на РМ“ број 
95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013 и 
188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија, на седницата 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 ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА 
ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

Член 1
Во Правилникот за обновување на дозволата за ра-

ботење на брокер („Сл.весник на РМ“ број 122/2006, 
58/2011 и 164/2012) во член 4 став 1 по зборот „писме-
но“ се додаваат зборовите: „електронско“.

Член 2
Во член 4 по ставот 4 се додава нов став кој гласи:
(4) „Барањето може до Комисијата за хартии од 

вредност на РМ, да се поднесе во електронска форма 
потпишано со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 3
Во член 5 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 

3 кои гласат:
(2) „Изјавите од став 1 точка 5 и точка 6 на овој 

член може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, 
да се поднесат во електронска форма потпишани со ква-
лификуван дигитален сертификат“.

(3) „Изјавите од став 1 точка 5 и точка 6 на овој 
член не се заверуваат кај нотар ако се поднесуваат во 
електронска форма потпишани со квалификуван диги-
тален сртификат“.

Член 4
Во член 6 ставот 1 се менува и гласи:


