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(2) Процентот од став 1 на овој член се утврдува од
сите акции издадени под еден ISIN број (вклучително и
сопствените акции и ограничените акции).
(3) Известувањето од став 1 на овој член ги содржи
следните податоци:
1. назив на депозитарот кој го доставува известувањето;
2. назив на документот кој се доставува;
3. назив на друштвото-издавач на хартиите од вредност;
4. матичен број на друштвото-издавач на хартиите
од вредност;
5. адреса и седиште на друштвото-издавач на хартиите од вредност;
6. број на вкупно издадени акции по ISIN;
7. број на сопствени акции на ниво на ISIN;
8. вид на пренос на хартиите од вредност (трговски/нетрговски);
9. основ за нетрговски пренос на хартиите од вредност;
10. име, презиме и матичен број на сопственикот
кој на хартии од вредност кој се стекнал со вкупно повеќе од 5% на било кој род и класа на хартии од вредност издадени од друштвото за кое се известува;
11. број на лична карта односно пасош доколку лицето е странски државјанин;
12. државјанство на сопственикот;
13. адреса на живеалиште односно престојувалиште
на сопственикот;
14. сметка на која е настаната промената на сопственикот на хартиите од вредност во депозитарот кој
известува;
15. број на стекнати хартии од вредност по род и
класа на хартии од вредност;
16. број на хартии од вредност и процент на хартии
од вредност кој сопственикот ги поседувал во друштвото пред секоја промена со која се стекнал со повеќе
од 5% од неговото последно учество под одреден
ИСИН број (претходна состојба);
17. број на хартии од вредност и процент на хартии
од вредност кој сопственикот ги поседува во друштвото по секоја промена со која се стекнал со повеќе од
5% од неговото последно учество под одреден ИСИН
број (тековна состојба);
18. име, презиме потпис и функција на одговорното лице во депозитарот;
19. забелешки и коментари на депозитарот.
(4) Известувањето на депозитарот кое се доставува
до Комисијата за хартии од вредност може да се достави во писмена или електронска форма.
Член 3
Доколку известувањето од член 2 на овој Правилник, не ги содржи потребните информации односно истото не е целосно како и во случај на доставување на
дополнителни податоци, депозитарот е должен да даде
образложение согласно член 2 став 3 точка 19 на овој
Правилник односно одделно образложение кое ќе се
смета за составен дел на претходно доставеното известување до Комисијата за хартии од вредност.
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Член 4
Доколку, депозитарот не е во можност навремено
да го достави известувањето од член 2 на овој Правилник, должен е веднаш да ја извести Комисијата за хартии од вредност, при тоа јасно наведувајќи ги причините поради кои не е во можност да постапи согласно Законот за хартии од вредност и овој Правилник.
Член 5
Известувањето од член 2 и член 4 и образложението од член 3 на овој Правилник може до Комисијата за
хартии од вредност на РМ, да се поднесат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.
Член 6
Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник, Централниот депозитар АД Скопје до Комисијата
доставува пресек на сите сопственици кои поседуваат
над 5% на било кој род и класа на хартии од вредност
издадени од страна на котираните друштва и акционерските друштва со посебни обврски за известување, согласно овој Правилник.
Член 7
Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник
престанува да важи Правилникот за известување од
страна на депозитар на хартии од вредност за стекнати
повеќе од 5% на хартии од вредност издадени од акционерско друштво со посебни обврски за известување
(,,Службен весник на Република Македонија,, број
6/2007).
Член 8
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија,,
Бр. 03-521/4
14 август 2014 година
Скопје

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

3945.
Врз основа на член 190 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 и 43/2014) и член 26 став 4 од Законот за преземање на акционерските друштва („Службен весник
на Република Македонија“ брoj 69/2013 и 188/2013),
Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 14.8.2014 година, го
донесе следниот
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ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОСПЕКТОТ
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

Член 2
Во Прилог ПРЕ-ХВ 12, по зборот: „потпис“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален
сертификат“.

Член 1
Во Правилникот за содржината на проспектот за
преземање („Службен весник на РМ“ бр.128/2013) во
член 5 се додава нов став (10), кој гласи:
„(10) Проспектот може до Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија да се поднесe во
електронска форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат.“
Ставот (10) станува став (11).

Член 3
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за документацијата што се поднесува кон барањето
за издавање дозвола за понуда за преземање.

Член 2
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за содржината на проспектот за преземање.
Член 3
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 03-1404/1
15 август 2014 година
Скопје

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

3946.
Врз основа на член 190 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 и 43/2014) и член 5 став 6 од Законот за преземање на акционерските друштва („Службен весник
на Република Македонија“ брoj 69/2013 и 188/2013),
Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 14.8.2014 година, го
донесе следниот
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ
ПОДНЕСУВА КОН БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ
ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за документацијата што се поднесува кон барањето за издавање дозвола за понуда за
преземање („Службен весник на РМ“ бр.128/2013) во
член 3 се додава нов став (2) кој гласи:
„(2) Доколку преземачот располага со документација во електронска форма потпишана со квалификуван дигитален сертификат, може до Комисијата да ја
достави истата во електронска форма.
(3) Доколку документацијата се доставува во електронска форма потпишана со квалификуван дигитален
сертификат, не е потребно истата да се доставува до
Комисијата во писмена форма.“

Член 4
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 03-1405/1
15 август 2014 година
Скопје

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

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3947.
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10 123/12 и
43/14), член 26 став 3 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр.
34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11 и
188/13) и точка 14 од Одлуката за начинот на вршење
на платниот промет со странство („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 42/11), гувернерот на Народната банка на Република Македонија, донесе
УПАТСТВО
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА
НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ
ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО
1. Во Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/11, 156/11, 58/12, 173/12
51/13, 144/13, 186/13 и 96/14), прилогот бр. 6 се заменува со нов прилог бр. 6 „ШИФРИ НА ВАЛУТИ“,
којшто е составен дел на ова упатство.
2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
У бр. 26684
18 август 2014 година
Скопје

Гувернер,
Димитар Богов, с.р.

