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Член 5
Во Прилог 1, Образец  ДУФ-Б-ДР, Барање за издава-

ње на дозвола за работење на друштво за управување 
со инвестициски фондови, во точка 11 по зборот ,,пот-
пис,, се додаваат зборовите ,,односно квалификуван ди-
гитален сертификат“.

Член 6
Во Прилог 2, Образец  ДУФ-БП 1, Биографски пода-

тоци за физичко лице – основач на друштвото за упра-
вување со фондови, по зборот ,,потпис,, се додаваат збо-
ровите ,,односно квалификуван дигитален сертифи-
кат“.

Член 7
Во Прилог 3, Образец  ДУФ-БП 2, Биографски пода-

тоци за членовите на надзорниот одбор, управниот од-
бор/одборот на директори на друштвото за управување 
со фондови односно лицето одговорно за контрола на 
усогласеноста на работењето на друштвото за управува-
ње со фондови со прописите,  по зборот ,,потпис,, се до-
даваат зборовите ,,односно квалификуван дигитален 
сертификат“.

Член 8
Во Прилог 4, Образец  ДУФ-И-ОПЛ, Изјава на осно-

вачот – правно лице,  по зборот ,,потпис,, се додаваат 
зборовите ,,односно квалификуван дигитален сертифи-
кат“.

Член 9
Во Прилог 5, Образец  ДУФ-И-ОФЛ, Изјава на осно-

вачот – физичко лице,  по зборовите ,,име и презиме,, 
се додаваат зборовите ,,потпис односно квалификуван 
дигитален сертификат,,.

Член 10
Во Прилог 6, Образец  ДУФ-И-УО/ОД, Изјава на 

членот на надзорниот одбор / управниот одбор / одбо-
рот на директори на друштвото за управување со фон-
дови,  по зборовите ,,име и презиме,, се додаваат зборо-
вите ,,потпис односно квалификуван дигитален серти-
фикат“.

Член 11
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за начинот, постапката и потребната документација 
за добивање дозвола за работење на друштвото за упра-
вување со инвестициски фондови.

Член 12
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 03-1027/1 Комисија за хартии од вредност
17 јуни 2014 година на Република Македонија

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

2850.
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 14 став 5 од Законот за ин-
вестициски фондови („Сл. весник на РМ“ број 12/2009, 
67/2010, 24/2011, 188/2013), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на седницата одржа-
на на ден 17.6.2014 година донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДО-
БИВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА КВА-
ЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО ДРУШТВО ЗА УПРА-
ВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

Член 1
Во Правилникот за потребната документација за до-

бивање согласност за стекнување на квалификувано 
учество во друштво за управување со инвестициски 
фондови („Сл. весник на РМ“ број 31/2010), во членот 
2 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

,,Барањето може до Комисијата за хартии од вред-
ност на РМ, да се достави во електронска форма потпи-
шано со квалификуван дигитален сертификат“.

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.

Член 2
Во членот 4 по ставот 3 се додаваат два нови става 

4 и 5 кои гласат:
,,Биографијата од ставот 1 точка 1 и Изјавите од 

став 1 точки 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 и 20 може до 
Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се доста-
ват во електронска форма потпишани со квалификуван 
дигитален сертификат“.

,,Изјавите од став 1 точки 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 
19 и 20 на овој член не се заверуваат кај нотар ако се 
поднесуваат  во електронска форма потпишани со ква-
лификуван дигитален сертификат“.

Член 3
Во членот 5 по ставот 2 се додаваат два нови става 

3 и 4 кои гласат:
,,Изјавите од став 1 точки 14, 15, 18, 19 и 20  може 

до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се дос-
тават во електронска форма потпишани со квалифику-
ван дигитален сертификат“.

,,Изјавите од став 1 точки 14, 15, 18, 19 и 20  на овој 
член не се заверуваат кај нотар ако се поднесуваат  во 
електронска форма потпишани со квалификуван диги-
тален сертификат“.

Член 4
Во членот 6 по ставот 2 се додава нов став 3 кој 

гласи:
,,Развојниот план за работење на друштвото може 

до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се дос-
тави во електронска форма потпишан со квалификуван 
дигитален сертификат“.

Член 5
Во Прилог 1, Образец  ДУФ-Б-СКУ, Барање за дава-

ње согласност за стекнување на квалификувано учес-
тво во друштво за управување со фондови, во точка 6 
по зборот ,,потпис,, се додаваат зборовите ,,односно 
квалификуван дигитален сертификат“.
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Член 6
Во Прилог 2, Образец  ДУФ-БП, Биографски пода-

тоци за физичко лице кое има намера да стекне квали-
фикувано учество во друштвото за управување со фон-
дови, по зборот ,,потпис,, се додаваат зборовите ,,однос-
но квалификуван дигитален сертификат“.

Член 7
Во Прилог 3, Образец  ДУФ-И-ФЛ, Изјава на физич-

ко лице,  по зборовите ,,име и презиме,, се додаваат збо-
ровите ,,потпис односно квалификуван дигитален сер-
тификат“.

Член 8
Во Прилог 4, Образец  ДУФ-И-ПЛ, Изјава на прав-

но лице,  по зборовите ,,печат на правно лице и пот-
пис,, се додаваат зборовите ,,односно квалификуван ди-
гитален сертификат“.

Член 9
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за потребната документација за добивање соглас-
ност за стекнување на квалификувано учество во друш-
тво за управување со инвестициски фондови.

Член 10
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 03-1028/1 Комисија за хартии од вредност
17 јуни 2014 година на Република Македонија

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

_________

2851.
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 70 став 5 од Законот за ин-
вестициски фондови („Сл. весник на РМ“ број 12/2009, 
67/2010, 24/2011, 188/2013), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на седницата одржа-
на на ден 17.4.2014 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 ОДОБРЕНИЕ ЗА ОС-
НОВАЊЕ НА ЗАТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД

Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на бара-

њето за добивање одобрение за основање на затворен 
инвестициски фонд (Сл.весник број 27/2010), во членот 
3 по ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи:

,,Барањето може до Комисијата за хартии од вред-
ност на РМ, да се достави во електронска форма потпи-
шано со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 2
Во членот 4 по ставот 2 се додаваат два нови става 

3 и 4 кои гласат:
,,Изјавите од став 2 точки 11, 12, 16 и 17 може до 

Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се доста-
ват во електронска форма потпишани со квалификуван 
дигитален сертификат“.

,,Изјавите од став 2 точки 11, 12 и 16 на овој член 
не се заверуваат кај нотар ако се поднесуваат  во елек-
тронска форма потпишани со квалификуван дигитален 
сертификат“.

Ставовите 3, 4, 5 и 6, стануваат ставови 5, 6, 7 и 8.

Член 3
Во Прилог 1, Образец  Б-ООЗФ, Барање за добива-

ње одобрение за основање на затворен инвестициски 
фонд, по зборот ,,потпис и печат на друштвото  за упра-
вување со инвестициски фондови,, се додаваат зборови-
те ,,односно квалификуван дигитален сертификат“.

Член 4
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за формата и содржината на барањето за добивање 
одобрение за основање на затворен инвестициски 
фонд.

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

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

Бр. 03-1030/1 Комисија за хартии од вредност
17 јуни 2014 година на Република Македонија

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

_________

2852.
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 11 став 6 од Законот за инвестицис-
ки фондови („Сл. весник на РМ“ број 12/2009, 67/2010, 
24/2011, 188/2013), Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија на седницата одржана на ден 
17.4.2014 година донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОТ-
РЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ 
ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПОДРУЖНИЦА НА 
СТРАНСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИН-
ВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Член 1
Во Правилникот за начинот, постапката и потребна-

та документација за добивање дозвола за основање на 
подружница на странско друштво за управување со ин-
вестициски фондови во Република Македонија („Сл. 
весник на РМ“ број 68/2010), во членот 2 по ставот 3 се 
додава нов став 4 кој гласи:

(4) ,,Барањето може до Комисијата за хартии од 
вредност на РМ, да се достави во електронска форма 
потпишано со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 2
Во членот 4 по ставот 1 се додава нов став 2 кој 

гласи:
(2) ,,Изјавата од став 1 точка 11 може до Комисија-

та за хартии од вредност на РМ, да се достави во елек-
тронска форма потпишана со квалификуван дигитален 
сертификат“.

Член 3


