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Член 4
Во член 7 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:
(3) „Документот од став 1 точка 1 на овој член  мо-

же до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се 
поднесе во електронска форма потпишан со квалифику-
ван дигитален сертификат“.

Постојниот став 3 станува став 4.
По ставот 3 кој станува став 4 се додаваат два нови 

става 5 и 6 кои гласат:
(5) „Изјавата од став 4 на овој член  може до Коми-

сијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесе во 
електронска форма потпишан со квалификуван дигита-
лен сертификат“.

(6) „Изјавата од став 4 на овој член не се заверува 
кај нотар ако се поднесува во електронска форма потпи-
шана со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 5
Во член 8 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:
(3) „Документот од став 1 точка 1 на овој член  мо-

же до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се 
поднесе во електронска форма потпишан со квалифику-
ван дигитален сертификат“.

Постојниот став 3 станува став 4.
По ставот 3 кој станува став 4 се додаваат два нови 

става 5 и 6 кои гласат:
(5) „Изјавите од став 4 на овој член  може до Коми-

сијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесат во 
електронска форма потпишан со квалификуван дигита-
лен сертификат“.

(6) „Изјавите од став 4 на овој член не се заверуваат 
кај нотар ако се поднесуваат во електронска форма пот-
пишани со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 6
Во Прилог 1, Образец Б-ДР-ОПЛ, Прилог 2 Обрзец 

БП1, Прилог 3, Образец БП2, по зборот „потпис“ се до-
даваат зборовите: „односно квалификуван дигитален 
сертификат“.

Во Прилог 4, Образец И-ОПЛ, по зборовите: „печат 
на оснивачот и потпис на лицето што го застапува осно-
вачот, неговото име и презиме и функција што ја вр-
ши“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван ди-
гитален сертификат“.

Во Прилог 5, Образец И-ОФЛ, Прилог 6, Образец 
И-Ч-НО/УО/ОД и Прилог 7, Образец И-ЛОСПР по збо-
ровите: „име и презиме“ се додаваат зборовите: „однос-
но квалификуван дигитален сертификат“.

Во Прилог 8, Образец И-ЗОПЛ по зборовите: „назив 
на овластено правно лице, име и презиме и функција 
што ја има лицето што го застапува“ се додаваат зборо-
вите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.

Член 7
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за дополнителните информации кои треба да ги со-
држи барањето за издавање на дозвола за работење на 
брокерска куќа.

Член 8
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 03-170/3 Комисија за хартии од вредност
12 мај 2014 година на Република Македонија

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

__________

2406.
Врз основа на член 190 и член 101 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, 
188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност 
на Република 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 ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ДАВА-
ЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 
ОВЛАСТЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГИ 

СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката на давање 

соглсност за именување директор на овластено правно 
лице за вршење услуги со хартии од вредност („Сл.вес-
ник на РМ“ број 122/2006), во членот 3 став 1 по зборот 
„писмена“ се додаваат зборовите: „или електронска“.

Член 2
Во членот 3 по ставот 3 се додава нов став 4 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 2 се додава нов став 3 кој гласи:
(3) „Документот од став 1 точка 1 на овој член  мо-

же до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се 
поднесе во електронска форма потпишан со квалифику-
ван дигитален сертификат“.

Постојниот став 3 станува став 4.
По ставот 3 кој станува став 4 се додаваат два нови 

става 5 и 6 кои гласат:
(3) „Изјавите од став 4 на овој член може до Коми-

сијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесат во 
електронска форма потпишани со квалификуван диги-
тален сертификат“.

(4) „Изјавите од став 4 на овој член не се заверуваат 
кај нотар ако се поднесуваат во електронска форма пот-
пишани со квалификуван дигитален сертификат“.

Постојниот став 4 станува став 7.
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Член 4
Во Прилог 1, Образец Б-СДОПЛ и Прилог 2, Обра-

зец БПКД-ОПЛ, по зборот ,,потпис,, се додаваат зборо-
вите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.

Во Прилог 3, Образец И-КДОПЛ, по зборовите: 
„име и презиме“ се додаваат зборовите: „односно ква-
лификуван дигитален сертификат“.

Во Прилог 4, Образец И-ЗОПЛ, по зборовите: „на-
зив на овластено правно лице, име и презиме и функци-
јата што ја има лицето што го застапува овластеното 
правно лице согласно закон“ се додаваат зборовите: 
„односно квалификуван дигитален сертификат“.

Член 5
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за начинот и постапката на давање соглсност за 
именување директор на овластено правно лице за врше-
ње услуги со хартии од вредност.

Член 6
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 03-171/3 Комисија за хартии од вредност
12 мај 2014 година на Република Македонија

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

__________

2407.
Врз основа на член 190 и член 131 став 8 од Зако-

нот за хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ број 
95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 
188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност 
на Република 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 СОДРЖИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ 
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОВЛАСТЕНО 
ПРАВНО ЛИЦЕ СО ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1
Во Правилникот за содржината на месечниот изве-

штај за работењето на овластено правно лице со дозво-
ла за работење на хартии од вредност („Сл. весник на 
РМ“ бр. 6/2007, 95/2008 и 35/2011), по член 3 се додава 
нов член 3а кој гласи: 

„Месечниот извештај може до Комисијата за хар-
тии од вредност на РМ, да се поднесе во електронска 
форма потпишан со квалификуван дигитален сертифи-
кат“.

Член 2
Во член 4 став 1 точка 8 по зборот „потпис“ се дода-

ваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сер-
тификат“.

Член 3
Во Прилог 1 од Правилникот по зборот „потпис“ се 

додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален 
сертификат“.

Член 4
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за содржината на месечниот извештај за работење-
то на овластено правно лице со дозвола за работење на 
хартии од вредност.

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

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

Бр. 03-342/3 Комисија за хартии од вредност
12 мај 2014 година на Република Македонија

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

__________

2408.
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 и 43/2014) и член 5 став 6 од Законот 
за преземање на акционерските друштва („Службен вес-
ник на Република Македонија“ брoj 69/2013 и 
188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 12.5.2014 го-
дина, го донесе следниот

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИ-

ТЕРИУМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО 
ДЕЈСТВУВАЊЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ПРЕ-

ЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА

Член 1
Се бришат ставовите 3 и 4 на членот 2 од Правилни-

кот за критериумите за утврдување на заедничко дејс-
твување согласно Законот за преземање на акционер-
ските друштва, објавен во „Службен весник на РМ“ 
број 182/2013.

Член 2
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за критериумите за утврдување на заедничко дејс-
твување согласно Законот за преземање на акционер-
ските друштва.

Член 3
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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


