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Ставот 3 станува став 4.
Ставот 3 кој станува став 4 се менува и гласи:
,, Доколку проспектот се доставува во писмена фор-

ма, лицата од став 2 на овој член се должни секоја стра-
на на проспектот да ја парафираат, а последната да ја 
потпишат.,,

Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 5 и 6.
Ставот 6 се брише.
Ставот 8 се менува и гласи:
,,Доколку проспектот и скратениот проспект се до-

ставуваат до Комисијата во писмена форма задолжител-
но се доставуваат и во електронска форма на CD/DVD 
медиум во PDF формат“. 

Член 3
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за формата и содржината на проспектот на отворен 
и затворен инвестициски фонд.

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

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

Бр. 03-608/3 Комисија за хартии од вредност
19 мај 2014 година на Република Македонија,

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

2463.
Врз основа на член 190 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, 188/2013 и 43/2014), 
а во врска со член 18 став 5 од Законот за инвестици-
ски фондови („Сл.весник на РМ“број 12/2009, 67/2010, 
24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност 
на Република 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 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
КОЈА СЕ ПРИЛОЖУВА КАКО ДОКАЗ ЗА ИСПОЛ-
НУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА 
ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР ОДНОСНО 
ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕ-
КТОРИ НА ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 

ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

Член 1
Во Правилникот за потребна документација која се 

приложува како доказ за исполнување на условите за 
именување на членови на управниот одбор односно из-
вршни членови на одборот на директори на друштво за 
управување со инвестициски фондови („Сл.весник на 
РМ“ број 153/2009), во членот 4 по ставот 2 се додава 
нов став 3 кој гласи:

„Барањето од ставот 1 и Прашалникот (образец 1) 
од став 1 точка 10 на овој член може до Комисијата за 
хартии од вредност на РМ, да се достават во електрон-
ска форма потпишани со квалификуван дигитален сер-
тификат“.

Член 2
Во Прилогот, Образец 1- Прашалник за член на 

управен одбор односно извршен член на одборот на ди-
ректори на друштво за управување со инвестициски 
фондови, во точка 12 по зборот „потпис“ се додаваат 
зборовите: „односно квалификуван дигитален сертифи-
кат“.

Член 3
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за потребна документација која се приложува како 
доказ за исполнување на условите за именување на чле-
нови на управниот одбор односно извршни членови на 
одборот на директори на друштво за управување со ин-
вестициски фондови.

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

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

Бр. 03-609/3 Комисија за хартии од вредност
19 мај 2014 година на Република Македонија,

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

2464.
Врз основа на член 190 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, 188/2013 и 43/2014) 
, а во врска со член 39 став 9 од Законот за инвестици-
ски фондови („Сл.весник на РМ“број 12/2009, 67/2010, 
24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност 
на Република 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 ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА 

ИЗБОР НА ДЕПОЗИТАРНА БАНКА

Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на бара-

њето за добивање на одобрение за избор на депозитар-
на банка („Сл.весник на РМ“ број 153/2009), во член 2 
став 1 зборот „писмен“ се брише.


