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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2456.
Врз основа на член 78, член 57 и член 58 од Законот 

за преземање на акционерски друштва („Службен вес-
ник на РМ“ број  69/2013  и 188/2013), а во врска со 
член 184, точка а) и г)  од  Законот за хартии од вред-
ност („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 Република Маке-
донија на својата седница одржана на ден 19.5.2014 го-
дина, го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е

1. Сe задолжува правното лице D.M. I TRANEMO 
AD Sweden да продаде 400 акции кои ги поседува во 
друштвото Димко Митрев АД Велес, на кои со Реше-
ние бр. 08-2428/7 од 7.12.2009 година им е ограничено 
правото на глас и дивиденда.

2. Се задолжува правното лице акциите од став 1 на 
ова Решение да ги продаде во рок не подолг од 6 месе-
ци од денот на правосилноста на ова решение.   

3. Доколку правното лице не постапи согласно став 
1 и став 2 на ова Решение, по правосилноста на ова ре-
шение продажбата на акциите ќе ја спроведе Комисија-
та согласно член 57 и член 58 од Законот за преземање 
на акционерски друштва. 

4. Жалбата изјавена против ова решение го одлага 
неговото извршување.

5. Ова решение влегува во сила со денот на неговото 
донесување и ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 08-66 Комисија за хартии од вредност
19 мај 2014 година на Република Македонија,

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

2457.
Врз основа на член 190 и член 149 став 3 од Зако-

нот 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 Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на ден 
19.5.2014 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ИЗНОСОТ, ВИДОТ, ОДРЖУВА-
ЊЕТО И НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА И КОНТРО-
ЛА НА ЛИКВИДНИТЕ СРЕДСТВА НА ДРУШТВА-
ТА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО СОВЕТУВАЊЕ СО ДОЗ-
ВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ ДОБИЕНА ОД

КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1
Во Правилникот за износот, видот, одржувањето и 

начинот на пресметка и контрола на ликвидните средс-
тва на друштвата за инвестиционо советување со дозво-

ла за работење добиена од Комисијата за хартии од 
вредност („Сл.весник на РМ“ број 110/2006), во член 6 
по став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 

„Известувањето може до Комисијата за хартии од 
вредност на РМ, да се поднесе во електронска форма 
потпишано со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 2
Во член 7 по став 3 се додава нов став 4 кој гласи:
„Известувањето од став 2 и пресметката од став 3 

на овој член може до Комисијата за хартии од вредност 
на РМ, да се поднесат во електронска форма потпиша-
ни со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 3
Во Прилог 1, Формулар ЛСДИС 1 и Прилог 2, Фор-

мулар ЛСДИС 2 по зборот „потпис“ се додаваат зборо-
вите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.

Член 4
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за износот, видот, одржувањето и начинот на прес-
метка и контрола на ликвидните средства на друштвата 
за инвестиционо советување со дозвола за работење до-
биена од Комисијата за хартии од вредност.

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

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

Бр. 03-338/3 Комисија за хартии од вредност
19 мај 2014 година на Република Македонија,

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

2458.
Врз основа на член 190 и член 85 став 1 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 Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на ден 
19.5.2014 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
БАРАЊЕТО ШТО СЕ ПОДНЕСУВА ЗА ДОЗВОЛА 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА БЕРЗА

Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на бара-

њето што се поднесува за дозвола за основање на берза 
(„Сл.весник на РМ“ број 110/2006), во член 2 по став 1 
се додава нов став 2 кој гласи: 
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„Барањето може до Комисијата за хартии од вред-
ност на РМ, да се поднесе во електронска форма потпи-
шано со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 2
Во член 4 став 1 алинеја 19 по зборовите: „потпис“ 

се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигита-
лен сертификат“.

Член 3
Во Прилог 1, Образец Б-ДОБ, во точка Х, по зборот 

„потпис“ се додаваат зборовите: ,,однсоно квалифику-
ван дигитален сертификат“.

Член 4
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за формата и содржината на барањето што се подне-
сува за дозвола за основање на берза.

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

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

Бр. 03-339/3 Комисија за хартии од вредност
19 мај 2014 година на Република Македонија,

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

2459.
Врз основа на член 190 и член 149 став 2 од Зако-

нот 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 Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на ден 
19.5.2014 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СТРУКТУРАТА И НАЧИНОТ НА 
ПРЕСМЕТКА НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА 
ДРУШТВО ЗА ИНВЕСТИЦИОНО  СОВЕТУВАЊЕ

Член 1
Во Правилникот за структурата и начинот на прес-

метка на основната главнина на друштво за инвестицио-
но советување („Сл. весник на РМ“ број 110/2006), во 
член 7 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 

„Известувањето од став 2 на овој член, може до Ко-
мисијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесе во 
електронска форма потпишан со квалификуван дигита-
лен сертификат“.

Член 2
Во Прилог 1, Формулар ОГДИС 1, по зборот ,,пот-

пис“ се додаваат зборовите: „квалификуван дигитален 
сертификат“.

Член 3
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за структурата и начинот на пресметка на основна-
та главнина на друштво за инвестиционо советување.

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

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

Бр. 03-340/3 Комисија за хартии од вредност
19 мај 2014 година на Република Македонија,

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

2460.
Врз основа на член 190 и член 114 став 5 од Зако-

нот 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 Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на ден 
19.5.2014 година донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА 
ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

Член 1
Во Правилникот за обновување на дозволата за ра-

ботење на брокер („Сл.весник на РМ“ број 122/2006, 
58/2011 и 164/2012) во член 4 став 1 по зборот „писме-
но“ се додаваат зборовите: „електронско“.

Член 2
Во член 4 по ставот 4 се додава нов став кој гласи:
(4) „Барањето може до Комисијата за хартии од 

вредност на РМ, да се поднесе во електронска форма 
потпишано со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 3
Во член 5 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 

3 кои гласат:
(2) „Изјавите од став 1 точка 5 и точка 6 на овој 

член може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, 
да се поднесат во електронска форма потпишани со ква-
лификуван дигитален сертификат“.

(3) „Изјавите од став 1 точка 5 и точка 6 на овој 
член не се заверуваат кај нотар ако се поднесуваат во 
електронска форма потпишани со квалификуван диги-
тален сртификат“.

Член 4
Во член 6 ставот 1 се менува и гласи:


