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4040. 

Врз основа на член 190 став 1 и член 14 став 1 и 4 

од Законот за хартии од вредност („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 

57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 

154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија на седницата од-

ржана на 26.9.2016 година донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ШТО ГИ ДОС-

ТАВУВА ИЗДАВАЧОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕД-

НОСТ ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА 

ОДОБРЕНИЕ ЗА ЈАВНА ПОНУДА НА ХАРТИИ  

ОД ВРЕДНОСТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за документите што ги доставува 

издавачот на хартии од вредност при поднесување на 

барањето за одобрение за јавна понуда на хартии од 

вредност („Службен весник на РМ“ бр.28/2008, 

171/2013 и 64/2015), во член 3, по став 3 се додава нов 

став 4 кој гласи: 

“(4) Документацијата од став 1 точка 5, став 2 точка 

5 и став 3 точка 3 од овој член, Комисијата ја прибаву-

ва по службена должност, заради што издавачот дава 

изјава со која ја овластува Комисијата во негово име и 

за негова сметка да ги користи доставените податоци 

во постапката за прибавување на потребните докази од 

други институции по службена должност.” 

Ставовите 4,5 и 6 стануваат ставови 5,6 и 7 послед-

ователно. 

 

Член 2 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за документите што ги доставува издавачот на хар-

тии од вредност при поднесување на барањето за одоб-

рение за јавна понуда на хартии од вредност. 

 

Член 3 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 03-706/5 Комисија за хартии од вредност 

26 септември 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

4041. 

Врз основа на член 190 став 1 и член 52 став 5 од 

Законот за инвестициски фондови („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.12/2009, 67/2010, 

24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), Комисијата за 

хартии од вредност на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 26.9.2016 година донесе 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД И НЕГОВИТЕ ИЗМЕНИ  

И ДОПОЛНУВАЊА 

 

Член 1 

Со Правилникот за формата и содржината на бара-

њето за давање согласност на статутот на инвестицис-

киот фонд и неговите измени и дополнувања се пропи-

шува формата и содржината на барањето за давање 

согласност на статутот на инвестицискиот фонд и него-

вите измени и дополнувања (во понатамошниот текст: 

Правилник). 

 

Член 2 

За добивање согласност на статутот на инвестицис-

киот фонд и неговите измени и дополнувања, до Коми-

сијата за хартии од вредност на Република Македонија 

(во понатамошниот текст Комисија) се поднесува бара-

ње во писмена или електронска форма. 

Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува до 

Комисијата исклучиво на пропишаниот образец: “Бара-

ње за давање согласност на статутот на инвестициски-

от фонд и неговите измени и дополнувања (Образец Б-

ДССИФ)”, кој е составен дел на овој Правилник и ги 

содржи следните елементи: 

- назив на друштвото за управување со инвестицис-

ки фондови кое го поднесува барањето; 

- единствен матичен број на субјектот на друштвото 

за управување со инвестициски фондови кое го подне-

сува барањето; 

- адреса на седиштето на друштвото; 

- назив на инвестицискиот фонд за чиј статут, од-

носно измени и дополнувања на статут се бара соглас-

ност; 

- контакт телефон;  

- листа на доставена документација во прилог на 

барањето; 

- причини поради кои се менува/дополнува стату-

тот; 

- адреса за контакт и  

- место и датум на поднесување на барањето. 

Образецот Б-ДССИФ треба да е испишан електрон-

ски, уредно, читливо, без корекции и да биде потпишан 

со своерачен потпис на овластеното лице на друштвото 

за управување со фондови ако барањето се поднесува 

во писмена форма или со квалификуван дигитален сер-

тификат ако барањето се поднесува во електронска 

форма. 

 

Член 3 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија.“ 

 

Бр. 03-742/3 Комисија за хартии од вредност 

26 септември 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 


