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Член 6
Во Прилог 2, Образец ДУФ-БП, Биографски податоци за физичко лице кое има намера да стекне квалификувано учество во друштвото за управување со фондови, по зборот ,,потпис,, се додаваат зборовите ,,односно квалификуван дигитален сертификат“.

,,Изјавите од став 2 точки 11, 12 и 16 на овој член
не се заверуваат кај нотар ако се поднесуваат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален
сертификат“.
Ставовите 3, 4, 5 и 6, стануваат ставови 5, 6, 7 и 8.

Член 7
Во Прилог 3, Образец ДУФ-И-ФЛ, Изјава на физичко лице, по зборовите ,,име и презиме,, се додаваат зборовите ,,потпис односно квалификуван дигитален сертификат“.

Член 3
Во Прилог 1, Образец Б-ООЗФ, Барање за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски
фонд, по зборот ,,потпис и печат на друштвото за управување со инвестициски фондови,, се додаваат зборовите ,,односно квалификуван дигитален сертификат“.

Член 8
Во Прилог 4, Образец ДУФ-И-ПЛ, Изјава на правно лице, по зборовите ,,печат на правно лице и потпис,, се додаваат зборовите ,,односно квалификуван дигитален сертификат“.

Член 4
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање
одобрение за основање на затворен инвестициски
фонд.

Член 9
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за потребната документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштво за управување со инвестициски фондови.

Член 5
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.

Член 10
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 03-1028/1
17 јуни 2014 година
Скопје

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

2851.
Врз основа на член 190 став 1 од Законот 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) , а во врска со член 70 став 5 од Законот за инвестициски фондови („Сл. весник на РМ“ број 12/2009,
67/2010, 24/2011, 188/2013), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 17.4.2014 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за основање на затворен
инвестициски фонд (Сл.весник број 27/2010), во членот
3 по ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи:
,,Барањето може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се достави во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат“.
Член 2
Во членот 4 по ставот 2 се додаваат два нови става
3 и 4 кои гласат:
,,Изјавите од став 2 точки 11, 12, 16 и 17 може до
Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се достават во електронска форма потпишани со квалификуван
дигитален сертификат“.

Бр. 03-1030/1
17 јуни 2014 година
Скопје

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

2852.
Врз основа на член 190 став 1 од Законот 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)
, а во врска со член 11 став 6 од Законот за инвестициски фондови („Сл. весник на РМ“ број 12/2009, 67/2010,
24/2011, 188/2013), Комисијата за хартии од вредност
на Република Македонија на седницата одржана на ден
17.4.2014 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ
ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПОДРУЖНИЦА НА
СТРАНСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за основање на
подружница на странско друштво за управување со инвестициски фондови во Република Македонија („Сл.
весник на РМ“ број 68/2010), во членот 2 по ставот 3 се
додава нов став 4 кој гласи:
(4) ,,Барањето може до Комисијата за хартии од
вредност на РМ, да се достави во електронска форма
потпишано со квалификуван дигитален сертификат“.
Член 2
Во членот 4 по ставот 1 се додава нов став 2 кој
гласи:
(2) ,,Изјавата од став 1 точка 11 може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се достави во електронска форма потпишана со квалификуван дигитален
сертификат“.
Член 3

2 јули 2014

Бр. 99 - Стр. 55

Во Прилог 1, Образец ДУФ-Б-ДРП, Барање за издавање на дозвола за основање подружница на странско
друштво за управување со фондови во Република Македонија, во точка 24 по зборот ,,потпис,, се додаваат зборовите ,,односно квалификуван дигитален сертификат“.
Член 4
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за начинот, постапката и потребната документација
за добивање дозвола за основање на подружница на
странско друштво за управување со инвестициски фондови во Република Македонија.
Член 5
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 03-1031/1
17 јуни 2014 година
Скопје

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

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
2853.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

На ден 3.6.2014 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Прострање, која е во надлежност
на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Прострање, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Прострање.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-10558/1
3 јуни 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2854.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 10.6.2014 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Варвара, која е во надлежност на
одржување на Одделение за катастар на недвижности
Тетово.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Варвара, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Варвара.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-11171/1
10 јуни 2014 година
Директор,
Скопје
Славче Трпески, с.р.
_________
2855.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 10.6.2014 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Брест, која е во надлежност на
одржување на Центар за катастар на недвижности
Скопје.
Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Брест, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина
Брест.
Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 09-11172/1
10 јуни 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

