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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3454.
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011
13/2013, 188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија, постапувајќи по
Барањето на Акционерското друштвото за осигурување
ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуранс Груп Скопје за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност поднесено на ден 8.7.2014 година, на седницата одржана
на ден 21.7.2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ
НА ПРИВАТНА ПОНУДА
1. На Акционерското друштвото за осигурување
ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуранс Груп Скопје се дава
одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - четврта емисија на
1.500 обични акции со вкупен износ на емисијата од
1.500.000 евра во денарска противвредност од
92.529.450 денари, согласно Одлука бр. 0201/18 од
26.6.2014 година за зголемување на основната главнина на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР
ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп Скопје со паричен влог
преку издавање на нови акции од четврта емисија по
пат на приватна понуда, донесена од Собранието на акционери на Друштвото на ден 26.6.2014 година.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Законот и согласно Одлуката бр. 0201/18
од 26.6.2014 година за зголемување на основната главнина на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп Скопје со паричен
влог преку издавање на нови акции од четврта емисија
по пат на приватна понуда.
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 на Република Македонија да достави доказ
дека е извршен упис на акциите.
6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП 1 број 07-76
21 јули 2014 година
Скопје

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

3455.
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 21-07-2014 година, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ
Член 1
Во Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење
на друштвото за управување со инвестициски фондови
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
27/2010) член 9 став 2 од Правилникот се менува и
гласи:
(2) Во случај уверението/свидетелството/дипломата
за степенот на стручна подготовка на членовите на управниот одбор односно извршните членови на Одборот
на директори да е стекнато во странство, до Комисијата се доставува доказ дека стекнатото уверение/свидетелство/диплома е нострифицирано/а од надлежен орган во Република Македонија.
Член 2
Постапките кои се почнати, а не се завршени пред
денот на влегување во сила на овој Правилник ќе продолжат согласно одредбите од овој Правилник.
Член 3
Овој Правилник е од времен карактер и е со важност најмногу до 90 дена.
Член 4
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 01-1258/1 Комисија за хартии од вредност
21 јули 2014 година
на Република Македонија
Скопје
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
3456.
Врз основа на член 9 став 1-б точка 3 и став 3, член
33, член 35 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за
здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000,
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 82/2008,
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011,
26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014 и 44/2014),
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 мај
2014 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ
ПОМАГАЛА
Член 1
Во Правилникот за индикациите за остварување на
право на ортопедски и други помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр.33/2011, 66/2011,
99/2011, 5/2012, 84/2012, 159/2012, 151/2013 и 10/2014),
во глава IV “Видови на помагала“ во поднаслов 6
“Суплементи за дигестивни и метаболни заболувања“
членот 68-а се менува и гласи:
„Осигуреното лице може да оствари право на:
- Безглутенско брашно за осигурените лица кои
имаат дијагностициран Rett syndrom

