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2442.
Врз основа на член 184-б став (2) и член 190 од За-

конот за хартии од вредност („Службен весник на Ре-
публика 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 од-
ржана на ден 19.5.2014 година донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 
НА ОВЛАСТЕНИТЕ РЕВИЗОРИ ВО РЕГИСТА-
РОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ КОИ ДАВААТ 
МИСЛЕЊЕ ВО ПОСТАПКА НА ОДОБРУВАЊЕ 

НА ЗДЕЛКА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

Член 1
Во Правилникот за содржината, начинот на водење 

и постапката за запишување на овластените ревизори 
во регистарот на овластени ревизори кои даваат мисле-
ње во постапка на одобрување на зделка со заинтереси-
рана страна (Службен весник на РМ бр.67/2013) во 
член 2 став (2) зборовите:

„-број и датум на уверението за ревизор“ и
„-дадени мислења во постапка на одобрување на 

зделка со заинтересирана страна на други акционерски 
друштва“ се бришат.

Член 2
Во член 3 став (1) по зборовите: „во писмена 

форма“ се додаваат зборовите: „или во електронска 
форма потпишано со квалификуван дигитален сертифи-
кат“.

Член 3
Во член 3 став (2) зборовите:
„- уверение за ревизор“се бришат.

Член 4
Во член 3 се додава нов став (3) кој гласи:
„(3) Документацијата која се доставува во прилог 

кон барањето за запишување во Регистарот на овласте-
ни ревизори кои даваат мислење во постапка на одобру-
вање на зделка со заинтересирана страна, треба да биде 

доставена во оригинал или нотарски заверен препис на 
оригиналот, а доколку подносителот на барањето распо-
лага со документација во електронска форма потпиша-
на со квалификуван дигитален сертификат, може до Ко-
мисијата да ја достави истата во електронска форма.“

Ставот (3) станува став (4).

Член 5
Во член 10 се додава реченицата: „Доколку известу-

вањето е во електронска форма потпишано со квалифи-
куван дигитален сертификат, не е потребно истото да 
се доставува до Комисијата во писмена форма.“

Член 6
Во Прилог 1, образецот „Барање за запишување во 

Регистарот на овластени ревизори кои даваат мислење 
во постапка на одобрување на зделка со заинтересира-
на страна (Образец БЗРОР-1)“ се заменува со нов обра-
зец даден во прилог на овој Правилник.

Член 7
Во Прилог 2, образецот за содржината и начинот на 

водење на регистарот на овластени ревизори кои дава-
ат мислење во постапка на одобрување на зделка со за-
интересирана страна се заменува со нов образец даден 
во прилог на  овој Правилник.

Член 8
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за содржината, начинот на водење и постапката за 
запишување на овластените ревизори во регистарот на 
овластени ревизори кои даваат мислење во постапка на 
одобрување на зделка со заинтересирана страна.

Член 9
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во  „Службен весник на Република 
Македонија”.
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Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
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