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5992.
Врз основа на член 190 став 1 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 5
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 вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 24.12.2014 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРУКТУРАТА, ПРЕСМЕТКАТА И НАЧИНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА МИНИМАЛНАТА
ОСНОВНА ГЛАВНИНА НА ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ
Член 1
Во Правилникот за утврдување на структурата,
пресметката и начинот на одржување на средствата на
минималната основна главнина на друштвото за управување со инвестициски фондови („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/2010) во член 4 во алинеја 3 “точката” се заменува со “точказапирка” и се додава нова алинеја која гласи:
- “До 30% од потребниот износ на средства во удели на отворени инвестициски фондови кои имаат дозвола за работа издадена од Комисијата, под услов
друштвото да не управува со истите.”
Член 2
Во член 5 од Правилникот за утврдување на структурата, пресметката и начинот на одржување на средствата на минималната основна главнина на друштвото
за управување со инвестициски фондови пред зборот
“Долгорочни” се додава “(1)”. Во членот 5 од Правилникот се додава нов став (2) кој гласи:
“(2) Дневната вредност на уделите се пресметува
согласно јавно објавената вредност на уделите на отворените инвестициски фондови потврдена од страна на
депозитарна банка.”
Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија “.
Бр. 03-2074/1
24 декември 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
___________

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
5993.
Врз основа на член 20, став (1) алинеја 13 од Законот за безбедност на храната (“Службен весник на Република Македонија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13,
187/13 и 43/14), директорот на Агенцијата за храна и
ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД НА ПРАТКИ ПЛАСТИЧЕН КУЈНСКИ ПРИБОР ОД ПОЛИАМИД И
МЕЛАМИН КОИ ПОТЕКНУВААТ ИЛИ СЕ ИСПОРАЧАНИ ОД КИНА И ХОНГ КОНГ ПРИ УВОЗ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА(*)
Член 1
Сите пратки на пластичен кујнски прибор од полиамид и меламин, кои доаѓаат во контакт со храната на
луѓето и кои потекнуваат или се испорачани од Кина и
Хонг Конг, подлежат на проверка и преглед при нивниот увоз во Република Македонија.
Член 2
Посебните барања за безбедност на индивидуалните супстанции или групи на супстанции што доаѓаат во
контакт со храната треба да се во согласност со член 9
од Правилникот за општите барања за безбедност на
материјалите и производите што доаѓаат во контакт со
храната.
Член 3
Одделни изрази употребени во ова решение го имаат следново значење:
1) „пластични кујнски садови и прибор‟ се пластични материјали и предмети како што се опишани во
член 3 став (1) точки (а), (б) и (в) и пластични слоеви
од член 3 став (1) точки (г) и (д) од Правилникот за посебни барања за безбедност на пластични материјалите
и производите што доаѓаат во контакт со храната(*1);
2) „пратка‟ е количина на пластични кујнски садови
и прибор од полиамид и меламин опфатени со ист документ/исти документи, транспортирани со исто возило и со потекло од иста трета земја;
3) „надлежен орган‟ е Агенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошниот текст: Агенцијата);
4) „определено место на увоз‟ значи првото влезно
место на пратката на територијата на Република Македонија;
5) „проверка на документите‟ значи проверка на документите наведени во член 4 од ова решение;
6) „идентификациска проверка‟ е визуелна инспекција, која има за цел да гарантира дека документите
кои ја придружуваат пратката одговараат на содржината на пратката и
7) „физичка проверка‟ е земање мостри за анализа и
лабораториско испитување или друга проверка потребна за да се провери усогласувањето со барањата во однос на ослободувањето на примарни ароматични амини и формалдехид утврдени во Правилникот за посебните барања за безбедност на пластични материјали и
производи што доаѓаат во контакт со храната(*2).
Со ова решение се врши усогласување со Регулативата на
Комисијата (ЕУ) бр. 284/2011 од 22 март 2011 во која се
пропишани посебните барања и детални постапки за увоз на
пластични кујнски садови од полиамид и меламин со потекло или
испратени од Кина и Хонг Конг, CELEX бр. 3211R0284.
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