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2443.
Врз основа на член 184-а став (3) 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, 188/13 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана
на ден 19.5.2014 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОДЕТАЛНО ПРОПИШУВАЊЕ
НА УСЛОВИТЕ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР КОЈ ДАВА МИСЛЕЊА ВО ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗДЕЛКА СО
ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА
Член 1
Во Правилникот за подетално пропишување на условите и потребната документација за исполнување на
условите за овластен ревизор кој дава мислења во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна (Службен весник на РМ бр.67/2013) во член 2 став
(1) точка 3 по зборовите: „писмен документ“ се додаваат зборовите: „или документ во електронска форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат“.
Член 2
Во член 3 по став (2) се додава нов став (3), кој
гласи:
„(3) Изјавата од став (2) на овој член може да се поднесе во електронска форма потпишана со квалификуван дигитален сертификат и во тој случај не е потребно
истата да се завери на нотар.“
Ставот (3) станува став (4).
Член 3
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за подетално пропишување на условите и потребната документација за исполнување на условите за овластен ревизор кој дава мислења во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна.
Член 4
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
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2444.
Врз основа на член 153 став (4), член 167 став (1) а)
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, 188/13 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 19.5.2014 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ
НА ГОДИШЕН, ПОЛУГОДИШЕН, ТРИМЕСЕЧЕН
И ТЕКОВЕН ИЗВЕШТАЈ ПО БАРАЊЕ НА АКЦИОНЕР ИЛИ ДРУГО ЗАИНТЕРЕСИРАНО ЛИЦЕ
Член 1
Во Правилникот за содржината, начинот и роковите
за поднесување на барање за изземање од обврската за
доставување на годишен, полугодишен, тримесечен и
тековен извештај по барање на акционер или друго заинтересирано лице („Службен весник на РМ“ бр.
41/2008) во насловот и секаде во текстот зборот: „тримесечен“ се брише.
Член 2
Во член 2 по зборовите: „писмено барање“ се додаваат зборовите: „или со барање во електронска форма
потпишано со квалификуван дигитален сертификат“.
Член 3
Во Прилог 1 од овој Правилник во образецот по зборот: „потпис“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.
Член 4
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за содржината, начинот и роковите за поднесување
на барање за изземање од обврската за доставување на
годишен, полугодишен, тримесечен и тековен извештај
по барање на акционер или друго заинтересирано лице.
Член 5
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
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