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10.06.2014 година за издавање на сопственички хартии 
од вредност - акции од 2 (втора) емисија, донесена од 
Собранието на акционери на Ракометниот клуб ВАР-
ДАР АД Скопје.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-
на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот 
регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-
нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 
во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-
ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-
рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 
вредност да достави доказ дека е извршен упис на акци-
ите.

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, a ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

УП1 Бр. 07-73 Комисија за хартии од вредност
30 јуни 2014 година на Република Македонија

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

_________

2913.
Врз основа на член 190 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 
188/2013 и 43/2014 ) и врз основа на член 38 став 4 од 
Законот за инвестициски фондови („Службен весник 
на Република Македонија“ број 12/2009, бр. 67/2010, 
бр. 24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вред-
ност на Република Македонија на седницата одржана 
на ден 30.6.2014 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА КРИТЕРИУМОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА СУБ-
ДЕПОЗИТАРНА БАНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ 

ФОНД

Член 1
Во Правилникот за критериумот за рангирање на 

субдепозитарна банка на инвестициски фонд („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 27/2010, 
147/2011, бр. 147/2011, бр. 101/2013, бр. 130/2013 и бр. 
32/2014) член 9 се заменува со член 8 и гласи: 

Член 8
Депозитарните банки должни се да извршат избор 

на субдепозитарна банка или специјализирана депози-
тарна институција согласно критериумите од член 3 
став 1 и член 4 од овој Правилник, најдоцна до 
31.12.2014 година.

Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 03-1116/1 Комисија за хартии од вредност
 30 јуни 2014 година на Република Македонија

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

_________

2914.
Врз основа на член 190 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 
43/2014) и член 18 и член 19 од Законот за девизното 
работење („Службен весник на РМ“ број 34/2001, 
49/2001, 103/2001, 54/2002, 32/2003, 51/2003, 81/2008, 
24/2011, 135/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на својата седница 
одржана на 30.6.2014 година го донесе следниот 

П Р А В И Л Н И К
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕ-
НИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УДЕЛИ И ИЗДАВАЊЕ И РЕ-
ГИСТРИРАЊЕ НА АКЦИИ НА РЕЗИДЕНТНИ ИН-
ВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ НАДВОР ОД РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА И ПРОДАЖБА НА УДЕЛИ И АК-
ЦИИ НА НЕРЕЗИДЕНТНИ ИНВЕСТИЦИСКИ

ФОНДОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со Правилникот за условите и начинот за давање 

одобрение за издавање на удели и издавање и регистри-
рање на акции на резидентни инвестициски фондови 
надвор од Република Македонија односно продажба на 
удели и акции на нерезидентни инвестициски фондови 
во Република Македонија (во натамошниот текст: Пра-
вилник) се уредуваат  условите и начинот под кои мо-
же да се добие одобрение за издавање на удели и изда-
вање и регистрирање на акции на резидентни инвести-
циски фондови надвор од Република Македонија однос-
но продажба на удели и акции на нерезидентни инвес-
тициски фондови во Република Македонија.

Барање за давање одобрение за издавање на удели и 
акции на резидентни инвестициски фондови надвор

од Република Македонија

Член 2
Барање за давање одобрение за издавање на удели и 

акции на резидентни инвестициски фондови надвор од 
Република Македонија до Комисијата за хартии од 
вредност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесу-
ваат друштвата за управување со инвестициски фондо-
ви (во понатамошниот текст: друштво за управување)  
кои имаат добиено дозвола за работа од Комисијата за 
инвестициските фондови со кои тие управуваат.


