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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 ВАРДАР АД Скопје.
3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена 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 хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот 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) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од
вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.
6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, a ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-73
30 јуни 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
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 вредност на Република Македонија на седницата одржана
на ден 30.6.2014 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ
ФОНД
Член 1
Во Правилникот за критериумот за рангирање на
субдепозитарна банка на инвестициски фонд („Службен 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 депозитарна 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија “.
Бр. 03-1116/1
30 јуни 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
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
ПРАВИЛНИК
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УДЕЛИ И ИЗДАВАЊЕ И РЕГИСТРИРАЊЕ НА АКЦИИ НА РЕЗИДЕНТНИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ НАДВОР ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПРОДАЖБА НА УДЕЛИ И АКЦИИ 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 регистрирање 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: Правилник) се уредуваат условите и начинот под кои може да се добие одобрение за издавање на удели и издавање и регистрирање на акции на резидентни инвестициски фондови надвор од Република Македонија односно продажба на удели и акции на нерезидентни инвестициски 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) поднесуваат друштвата за управување со инвестициски фондови (во понатамошниот текст: друштво за управување)
кои имаат добиено дозвола за работа од Комисијата за
инвестициските фондови со кои тие управуваат.
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Член 3
(1) Друштвото за управување кое има намера да издава удели односно да издава и регистрира акции на резидентни инвестициски фондови надвор од Република
Македонија во рамки на барањето треба да ја достави
следнава документација:
1. Програма со планирани активности кое друштвото за управување има намера да ги извршува во државата во која истото бара да издава односно регистрира
удели и акции;
2. Детален опис на начинот на издавање односно регистрирање на уделите (акциите) како и за начинот на
кој истиот ќе се реализира;
3. Детален опис на начинот на објавување на документација и информации во таа држава како и начинот
на кој истиот ќе биде воспоставен;
4. Опис на деловниот однос што друштвото го има
воспоставено со правни и физички лица во државата каде планира да ги издава односно регистрира уделите
(акциите);
5. Попис на инвестициските фондови чии удели (акции) друштвото планира да ги издава односно регистрира во таа држава.
(2) Доколку се издаваат акции на резидентен затворен инвестициски фонд надвор од Република Македонија покрај документите наведени во претходниот став
потребно е до Комисијата да се достави барање за добивање одобрение за издавање или регистрирање на домашни хартии од вредност во странство согласно Правилникот за условите и начинот за добивање одобрение за издавање или регистрирање на домашни хартии
од вредност во странство.
(3) Пред да одлучи по поднесеното барање за давање одобрение за издавање односно регистрирање на
удели и акции на резидентни инвестициски фондови
надвор од Република Македонија, Комисијата може да
побара мислење од соодветниот надлежен регулаторен
орган во земјата каде друштвото планира да издава односно да регистрира удели (акции) во врска со условите, начинот и постапката за издавање односно регистрирање на удели (акции) во избраната држава.
(4) Комисијата нема да одобри издавање односно на
удели (акции) на резидентни инвестициски фондови
надвор од Република Македонија доколку постои сомневање околу: начинот на тргување со уделите како и
воспоставените можности за негово остварување, известувањето на вложувачите во фондот како и за деловни
односи кои друштвото за управување ги има воспоставено во врска со тргувањето на уделите односно акциите надвор од Република Македонија како и доколку добие негативно мислење по барањето од став 3 од овој
член.
(5) Комисијата нема да одобри издавање односно регистрирање на удели (акции) на резидентни инвестициски фондови надвор од Република Македонија доколку се увиди дека во избраната држава согласно постоечката законска регулатива, односно при спроведувањето
на истата, би се отежнало вршењето на надзор на инвестициските фондови согласно Законот за инвестициски
фондови.
(6) Друштвото за управување е должно најкасно во
рок од 3 работни дена од почеток на издавање односно
регистрирање со удели (акции) надвор од Република
Македонија за истото да ја извести Комисијата.
(7) Доколку друштвото за управување има намера
да промени некои од податоците наведени во став 1 од
овој член пред промена на истите е должно за тоа да ја
извести Комисијата.
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Член 4
(1) Комисијата одлучува по барањето во рок од 30
(триесет) дена од денот на приемот на комплетно барање за давање одобрение за издавање на удели и акции
на резидентни инвестициски фондови надвор од Република Македонија.
(2) Комисијата при одлучување по барњето од претходниот став може да бара дополнителна документација од друштвото заради појаснување односно допрецизирање на поднесеното барање.
(3) Доколку резидентното друштво за управување
не постапи по барањето на Комисијата од став 2 од
овој член во определен рок, Комисијата со заклучок може да ја прекине постапката по барањето.
Барање за давање одобрение за нудење на продажба
на удели и акции на нерезидентни инвестициски
фондови во Република Македонија
Член 5
(1) Удели на нерезидентни инвестициски фондови,
односно акции на нерезидентни инвестициски фондови
може да бидат понудени на продажба во Република Македонија само доколку нерезидентното друштво за управување има регистрирано подружница на странско
друштво за управување со инвестициски фондови во Република Македонија согласно со Законот за инвестициски фондови.
(2) Нерезидентно друштво за управување може да
нуди на продажба удели или акции на нерезидентни инвестициски фондови единствено доколку вложувачите
во инвестициските фондови имаат заштита еднаква на
онаа заштита која ја имаат вложувачите во инвестициски фондови основани согласно UCITS Директивата на
Европската Комисија.
Член 6
Нерезидентно друштво за управување кое има намера да нуди на продажба удели односно акции на нерезидентни инвестициски фондови во Република Македонија мора да осигура непречено реализирање на следниве
услови:
1. Исплата на имателите на удели (акции) во инвестицискиот фонд;
2. Да го осигура нудењето на продажба односно издавањето и откупот на уделите (акциите) на инвестицискиот фонд;
3. Да ја осигура објавата и доставувањето на целокупната документација и информациите поврзани со нерезидентните инвестициски фондови чии удели (акции) се нудат во Република Македонија до вложувачите во тие фондови;
4. Да обезбеди начин на кои ќе се решаваат жалбите
изјавени од страна на вложувачите во нерезидентните
инвестициски фондови.
Член 7
(1) Нерезидентно друштво за управување кое преку
својата подружница во Република Македонија има намера да понуди на продажба удели (акции) на нерезидентни инвестициски фондови треба да добие претходно одобрение од страна на Комисијата.
(2) Барањето за издавање на одобрение за продажба
на удели (акции) на нерезидентните инвестициски фондови го доставува друштвото кое го има основано инвестицискиот фонд за секој инвестициски фонд одделно и истото треба да ја содржи следната документација:
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1. проспект на инвестицискиот фонд;
2. правила на инвестицискиот фонд односно Статут
на фондот;
3. ревидирани годишни финансиски извештаи на
друштвото за управување, ревидирани годишни финансиски извештаи на инвестицискиот фонд за последните
две години. Доколку домашната регулатива на друштвото наложува изработка на полугодишни ревидирани
финансиски извештаи потребно е истите да бидат доставени како дел од документацијата:
4. краток опис на целите на вложување на инвестицискиот фонд како и стратегијата на вложување на фондот;
5. информација за историскиот принос на фондот;
6. опис на ризиците поврзани со вложување во конкретниот фонд како и насоки и предупредувања во
врска со ризиците поврзани со инвестирање во фондот;
7. трошоци и други видови на надоместоци кои се
наплатуваат на терет на инвестицискиот фонд, односно
од вложувачите во фондот;
8. практични информации за вложувачите во фондот;
9. доказ за депонирани парични средства согласно
член 8 од овој Правилник;
10. детален опис на стратегијата за промовирање на
инвестициските фондови како и опис на деловниот однос со правни и физички лица во Република Македонија кои ќе ги нудат на продажба уделите (акциите) на инвестициските фондови;
11. документација за отворена сметка во банка преку која ќе се вршат уплатите на паричните средства;
12. доказ дека се исполнети барањњата од член 6 од
овој Правилник и
13. друга документација која ќе ја одреди Комисијата од која ќе може да се утврди дека вложувачите во нерезидентниот инвестициски фонд имаат најмалку исто
ниво на заштита која ја имаат вложувачите во инвестициските фондови во Република Македонија.
(3) Комисијата ќе издаде одобрение за тргување односно за продажба на удели (акции) на нерезидентен
инвестициски фонд, врз основа на доставените податоци од став 2 од овој член, и доколку утврди дека:
1. Вложувачите во нерезидентниот инвестициски
фонд имаат најмалку исто ниво на заштита која ја имаат вложувачите во инвестициските фондови во Република Македонија.
2. Уделите (акциите) на нерезидентниот инвестициски фонд може слободно да се тргуваат односно не
постои забрана за нивно издавања во земјата каде тие
се основани.
3. Комисијата може непречено да врши супервизија
на подружницата на странското друштво за управување регистрирана во Република Макеоднија согласно одредбите од Законот за инвестициски фондови.
4. Друштва за управување основани во Република
Македонија можат непречено да ја извршуваат дејноста за која имаат добиено дозвола од Комисијата во земјата каде е основан нерезидентниот инвестицискиот
фонд – барател на дозволата.
(4) Нерезидентно друштво за управување со инвестициски фондови кое планира да издава акции на затворен фонд во Република Македонија истото покрај документите наведени во претходниот став потребно е до
Комисијата да достави барање за одобрение за издавање, односно регистрирање на странски хартии од
вредност во Република Македонија, согласно Правилникот за условите и начинот за давање одобрение за издавање, односно за регистрирање на странски хартии
од вредност во Република Македонија.
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(5) Пред да одлучи по поднесеното барање за издавање на одобрение за нудење на продажба на удели (акции) на нерезидентните инвестициски фондови, Комисијата може да побара мислење од соодветниот надлежен регулаторен орган од земјата каде нерезидентните
инвестициски фондови имаат добиено дозвола за работа во врска со условите, начинот и постапката за издавање односно регистрирање на удели (акции) надвор од
матичната држава на нерезидентниот инвестициски
фонд.
(6) Комисијата ќе го одбие барањето за давање одобрение за нудење на продажба на удели и акции на нерезидентни инвестициски фондови во Република Македонија на еден или повеќе нерезидентни инвестициски
фондови доколку утврди дека сите барања од став 2 од
овој член не се исполнети.
(7) Комисијата ќе го одбие барањето за давање одобрение за нудење на продажба на удели и акции на нерезидентни инвестициски фондови во Република Македонија доколку помеѓу Комисијата и надлежниот надзорен орган на друштвото за управување и депозитарната
банка на нерезидентните инвестициски фондови, не постои соработка која би гарантирала непречен надзор на
работата на друштвото за управување и депозитарната
банка на нерезидентните инвестициски фондови.
Член 8
(1) Како услов за давање на одобрение за нудење на
продажба на удели и акции на нерезидентни инвестициски фондови во Република Македонија, Комисијата
од друштвото за управување може да побара истото да
депонира средства во висина од 1.000.000 денари на
сметка во домашна банка со цел да се осигура редовна
исплата на имателите на удел во нерезидентниот инвестициски фонд.
(2) По добивањето на одобрението за нудење на продажба на удели (акции) на нерезидентни инвестициски
фондови во Република Македонија, друштвото за управување е должно да ги одржува средствата од став 1 од
овој член во тек на целото работење во Република Македонија.
Член 9
1) Комисијата одлучува по барањето од член 7 став
2 од овој Правилник во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на комплетно барање за издавање на
одобрение за нудење на продажба на удели (акции) на
нерезидентните инвестициски фондови.
(2) Комисијата при одлучување по барњето од претходниот став може да бара дополнителна документација од друштвото заради појаснување односно допрецизирање на поднесеното барање.
(3) Доколку нерезидентното друштво за управување не постапи по барањето на Комисијата од став 2 од
овој член во определен рок, Комисијата со заклучок може да ја прекине постапката по барањето од член 7 став
2 од овој Правилник.
Член 10
Овој правилник влегува во сила осмиот ден ден од
денот на објавување во "Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 03-1117/1
30 јуни 2014 година
Скопје

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

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА Р

2915.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија в
конот за енергетика („Службен весник на Република Македонија “
член 5 став (1) точка 3 од Статутот на Регулаторната комисија за ене
391/2 од 26.08.2011 година и член 2 став (2) точка 2 од Деловникот
енергетика на Република Македонија бр.01-2194/1 година на седницат

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРЕС

