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1752.
Врз основа на член 184 став а и в од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 
43/2014), Комисијата за хартии од вредност на РМ на 
својата седница одржана на 12.3.2014 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е

1. Лицето Марко Базерко, роден на ден 11.08.1978 
година од Скопје, го губи правото на полагање на по-
себниот стручен испит за инвестиционо советување во 
организација на Комисијата за хартии од вредност, за-
ради изминување на 2 години од денот на завршување 
на обуката. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување.

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“.

Бр. УП1 09-47 Комисија за хартии од вредност
 12 март 2014 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
 м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

_________
1753.

Врз основа на член 184 став а и в од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 
43/2014), Комисијата за хартии од вредност на РМ на 
својата седница одржана на 12.3.2014 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е

1. Лицето Иван Ортаковски, роден на ден 2.1.1984 
година од Скопје, го губи правото на полагање на по-
себниот стручен испит за инвестиционо советување во 
организација на Комисијата за хартии од вредност, за-
ради изминување на 2 години од денот на завршување 
на обуката. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување.

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“.

Бр. УП1 09-48 Комисија за хартии од вредност
 12 март 2014 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
 м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

1754.
Врз основа на член 184 став а и в од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 
43/2014), Комисијата за хартии од вредност на РМ на 
својата седница одржана на 12.3.2014 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е

1. Лицето Филип Гугулевски, роден на ден 7.6.1984 
година од Скопје, го губи правото на полагање на по-
себниот стручен испит за инвестиционо советување во 
организација на Комисијата за хартии од вредност, за-
ради изминување на 2 години од денот на завршување 
на обуката. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување.

3. Ова Решение ќе се објави во Службен весник на 
Република Македонија.

Бр. УП1 09-49 Комисија за хартии од вредност
 12 март 2014 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
 м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

_________
1755.

Врз основа на член 190 и член 43 став 1 точка а од 
Законот за хартии од вредност („Сл. весник на РМ“  
број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 
13/2013 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија на седницата одржана на ден 
18.3.2014 година донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
БАРАЊЕТО ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДЕПОЗИТАР НА 

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на бара-

њето за основање на депозитар на хартии од вредност 
(„Сл.весник на РМ“ број 6/2007), во членот 2 по зборот 
,,писмена,, се додаваат зборовите ,,или електронска“.

Член 2
Во членот 4 се додава нов став 2  кој гласи:
,,Барањето може до Комисијата за хартии од вред-

ност на РМ, да се поднесe во електронска форма потпи-
шанo со квалификуван дигитален сертификат“.

Постојниот став 2 станува став 3.
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Член 3
Во Прилог 1 од Правилникот Образец ДОД, точка 

X по зборот ,,Потпис“ се додаваат зборовите ,,односно 
квалификуван дигитален сертификат“.

Член 4
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за формата и содржината на барањето за основање 
на депозитар на хартии од вредност.

Член 5
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 03-166/3 Комисија за хартии од вредност
 18 март 2014 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
 м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

_________
1756.

Врз основа на член 190 и член 75 став 3 и став 4 од 
Законот за хартии од вредност („Сл. весник на РМ“  
број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 
13/2013 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија на седницата одржана на ден 
18.3.2014 година донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА 
СТРУКТУРА И НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ОС-
НОВНАТА ГЛАВНИНА НА БЕРЗА И НА СРЕД-
СТВАТА ШТО ЈА СОЧИНУВААТ ОСНОВНАТА 

ГЛАВНИНА НА БЕРЗАТА

Член 1
Во Правилникот за определување на задолжителна 

структура и начинот на пресметка на основната главни-
на на берза и на средствата што ја сочинуваат основна-
та главнина на берзата („Сл. весник на РМ“ бр. 
130/2006), по членот 9 се додава нов член 9а кој гласи:

,,Извештаите од член 8 став 2 и член 9 став 3 од 
овој Правилник може до Комисијата за хартии од вред-
ност на РМ, да се поднесат во електронска форма пот-
пишани со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 2
Во Правилникот, во Прилог 1, Формулар ОГБЕ 1 и 

во Прилог 2, Формулар ОГБЕ 2 по зборот ,,потпис,, се 
додаваат зборовите ,,односно квалификуван дигитален 
сертификат“.

Член 3
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за определување на задолжителна структура и начи-
нот на пресметка на основната главнина на берза и на 
средствата што ја сочинуваат основната главнина на 
берзата.

Член 4
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 03-168/3 Комисија за хартии од вредност
 18 март 2014 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
 м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

_________

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО

1757.
Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска 

со член 38 од Законот за безбедност на храната („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 
53/11, 1/12, 164/13, 187/13 и 43/14 ), директорот на 
Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ХРАНА КОЈА СОД-
РЖИ ИЛИ СЕ СОСТОИ ОД ЛИСТОВИ БЕТЕЛ 

(PIPER BETLE) ОД БАНГЛАДЕШ(*)

Член 1
Со ова решение се забранува увоз на храна во Ре-

публика Македонија која содржи или се состои од лис-
тови бетел (Piper betle) од Бангладеш.

Член 2
Забраната од членот 1 на ова решение се однесува 

на сите прехранбени производи кои во себе содржат 
или се состојат од листови бетел (Piper betle) со тари-
фен број 1404 90 00 кои потекнуваат или доаѓаат од 
Бангладеш.

(*)Со ова решение се врши усогласување со Одлуката на Комиси-
јата за спроведување од 13 февруари 2014 за повлекување на 
привремениот увоз од Бангладеш на храна  која содржи или се 
состои од листови бетел,  CELEX бр. 32014D0088.


