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771.
Врз основа на член 27 став 9 и член 190 од Законот
за хартии од вредност („Службен весник на Република
Македонија” број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11,
13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/2015 и 192/2015), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија
на седницата одржана на ден 10.2.2016 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРИВАТНА
ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од
вредност (Службен весник на РМ бр. 6/2007, 88/2007,
4/2012 и 84/2014) (во понатамошниот текст: Правилник) во член 2 став 1, зборовите „/продажбата на сопствени акции„ се бришат.
Во член 2 од Правилникот, ставот (3) се брише, а
ставот (4) станува став (3).
Член 2
Во Правилникот, во член 3, во ставот (5), алинеа 1,
зборовите „односно продажба на сопствени акции„ се
бришат.
Во Правилникот, во член 3, во ставот (5), алинеите
2, 3, 4 и 5 се бришат.
Во Правилникот, во член 3, се додава нов став (8),
кој гласи:
„(8) При издавање на обезбедени обврзници по пат
на приватна понуда, до Комисијата се доставуваат
следните документи:
− Договор за застапување склучен меѓу издавачот
на обезбедените обврзници и заедничкиот застапник;
− Договор за залог на недвижниот имот што служи
како обезбедување склучен меѓу издавачот на обезбедените обврзници и заедничкиот застапник;
− Доказ за упис на залогот на недвижниот имот во
соодветниот регистар согласно Законот за договорен
залог;
− Извештај од овластен проценител за вредноста на
недвижниот имот што служи како обезбедување.
Член 3
Во Образецот БПП, во Делот IV „Податоци за емисијата на хартиите од вредност /за продажбата на сопствени акции„ во насловот и во точките кои се составен дел на овој дел, зборовите: „/за продажбата на сопствени акции„; „/продажба на сопствени акции„; „/бројот на сопствени акции што се нудат за продажба„; „/на
сопствените акции што се нудат за продажба; „/на продажбата на сопствени акции„; /сопствените акции што
се нудат за продажба„ и „/продажбата на сопствени акции„, секаде каде што се содржани се бришат.
Во Образецот БПП во делот V „Изјава од одговорното лице (т.е. одговорните лица) на издавачот„, графите од вториот ред заедно со текстот содржан во нив,
се бришат.
Член 4
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност.
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Член 5
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 03-92/3
10 февруари 2016 година
Скопје

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

772.
Врз основа на член 27 став 9 и член 190 од Законот
за хартии од вредност („Службен весник на Република
Македонија” број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11,
13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/2015 и 192/2015), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија
на седницата одржана на ден 10.2.2016 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНА НА
СООПШТЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ХАРТИИ
ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на соопштението за издавање на хартии од вредност по пат на
приватна понуда (Службен весник на РМ бр. 110/2006
и 84/2014) (во понатамошниот текст: Правилник) во
член 1 зборовите: „и на соопштението за продажба на
сопствени акции по пат на приватна понуда„ се бришат.
Член 2
Во член 2 став 1 од Правилникот, бројот „27„ се заменува со бројот „28„.
Во член 2 став 2 од Правилникот, зборовите „и продажба на сопствени акции„, како и запирката и зборовите „, член 25„ се бришат.
Член 3
Во член 3 став 1 од Правилникот, зборовите „и соопштението за продажба на сопствени акции по пат на
приватна понуда„ се бришат.
Во член 3 став 2 од Правилникот, зборовите „и соопштението за продажба на сопствени акции по пат на
приватна понуда„ и „/продажба на сопствени акции по
пат на приватна понуда„ се бришат.
Член 4
Во член 4 став 1 од Правилникот, зборовите „соопштението за продажба на сопствени акции по пат на
приватна понуда„ се бришат.
Во член 4 став 1 точка 1 од Правилникот, зборовите
„/барањето за продажба на сопствени акции„ се бришат.
Во член 4 став 1 точка 2 од Правилникот, зборовите
„/на актот за продажба на сопствени акции„ се бришат.
Во член 4 став 1 точка 4 и точка 5 од Правилникот,
зборовите „/барањето за продажба на сопствени акции„
се бришат.
Во член 4 став 1 точка 6 од Правилникот, зборовите
„/за понудата за продажба на сопствени акции„ се бришат.
Во член 4 став 1, точка 6, потточка 6.1. од Правилникот, зборовите „/бројот на сопствени акции што се
нудат за продажба„ се бришат.
Во член 4 став 1, точка 6, потточка 6.2. од Правилникот, зборовите „/на понудата за продажба на сопствени акции„ се бришат.

