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1910.

Врз основа на членн 190 став 1 и член 152, став 5 од
Законот за хартии од вредност („Сл. весник на Република Македонија“ 95/2005), Комисијата за хартии од
вредност на својата седница одржана на 13.10.2006 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН
СОВЕТНИК

Член 1
Со Правилникот за постапката за обновување на
дозволата за работење на инвестиционен советник се
уредува постапката за обновување на дозволата за работење на инвестиционен советник (во понатамошниот
текст: Правилник).
Член 2
Инвестициониот советник е должен да ја обновува
дозволата за работење секоја петта година.
Член 3
Инвестициониот советник поднесува барање за обновување на дозволата за работење до Комисијата за
хартии од вредност во рок од три месеци пред истекот
на рокот од член 2 на овој Правилник.
Член 4
Кон барањето за обновување на дозволата за работење, инвестициониот советник до Комисијата за хартии од вредност доставува:
1. Биографија, со податоци за датумот и местото на
раѓање, адресата на живеење, бројот на лична карта и
единствениот матичен број;
2. Доказ (уверение/свидетелство/диплома) за степенот на стручна подготовка;
3. Уверение за положен стручен испит за инвестиционо советување;
4. Уверение не постаро од 30 дена од надлежен суд
дека лицето не е осудувано со правосилна судска одлука за кривично дело во последните пет години пред
поднесување на барањето за обновување на дозволата
за работа на инвестиционен советник;
5. Изјава не постара од 30 дена од лицето кое бара
обновување на дозволата за работа на инвестиционен
советник, дадена под целосна кривична и материјална
одговорност и заверена кај нотар, дека истото не било
осудувано со правосилна судска одлука за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице и
6. Доказ за уплатен надомест за разгледување и одлучување по барањето за обновување на дозволата за
работа на инвестиционен советник, согласно Тарифникот за висина на одделните надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.
Член 5
Документацијата од член 4 на овој Правилник треба
да биде доставена до Комисијата за хартии од вредност во
оригинал или нотарски заверен препис на оригиналот.
Член 6
(1) Комисијата за хартии од вредност ќе пристапи
кон разгледување и одлучување по поднесеното барање
за обновување на дозволата за работење на инвестиционен советник, откако ќе биде доставена комплетната документација предвидена во член 4 од овој Правилник.
(2) Во случај Комисијата за хартии од вредност да
одлучи да не ја обнови дозволата за работење на инвестициониот советник, должна е да даде образложение
за причините за недавањето дозвола за работа.
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Член 7
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 03-2170/1
Комисија за хартии од вредност
13 октомври 2006 година
Претседател,
Скопје
проф.д-р Весна Пендовска, с.р.
___________
1911.
Врз основа на член 190 став 1 и член 148 став 8 од
Законот за хартии од вредност („Службен весник на
Република Македонија" бр. 95/2005), Комисијата за
хартии од вредност на седницата одржана на
13.10.2006 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА ДРУШТВА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО СОВЕТУВАЊЕ ВО КОМИСИЈАТА
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
Со Правилникот за формата, содржината и начинот
на водење на Регистар на друштва за инвестиционо советување се уредува формата, содржина и начинот на
водење на Регистарот (во натамошниот текст: Регистар) на друштвата за инвестиционо советување во Комисијата за хартии од вредност (во натамошниот текст:
Правилник).
Член 2
Во Регистарот на Комисијата се запишуваат друштвата кои имаат добиено дозвола за работење од Комисијата и кои се запишани во надлежниот трговски регистар.
Член 3
Во Регистарот се запишуваат следните податоци:
- полн назив на друштвото за инвестиционо советување;
- скратен назив на друштвото за инвестиционо советување;
- седиште и адреса на друштвото за инвестиционо
советување;
- матичен број на друштвото за инвестиционо советување;
- висина на основна главнина;
- шифра на дејност (и) според номенклатурата на
државниот завод за статистика;
- датум на запишување во Регистарот;
- датум на бришење од Регистарот
- податоци за органите на управување на друштвото, директорите, лицата со посебни овластувања и прокуристите;
- сите промени на некои од горенаведените податоци и
- други податоци кои се однесуваат на друштвото за
инвестиционо советување.
Член 4
Податоците за Регистарот, Комисијата ги добива од
сопствената евиденција, надлежни судови, друштвата
за инвестиционо советување и други институции кои
располагаат со податоци за внес во Регистарот.
Член 5
(1) Податоците содржани во Регистарот имааат статус на претпоставена точност и вистинитост.
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(2) За точноста на податоците што се доставуваат
во Регистарот одговараат субјектите од член 4 на овој
Правилник согласно евиденцијата на податоци со која
располагаат.
Член 6
Податоците во Регистарот се водат во електронска
форма.
Член 7
Регистарот е достапен за јавноста преку веб страницата на Комисијата.
Член 8
За секоја промена на податоците од член 3 на овој
Правилник, друштвото од Регистарот е должно да ја
извести Комисијата во писмена и електронска форма
во рок од 3 (три) работни дена од настанатата промена.
Член 9
Комисијата, врз основа на податоците, го ажурира
Регистарот не подоцна од 5 (пет) работни дена од денот на добивање на податоците.
Член 10
На писмено барање од правно или физичко лице,
Комисијата дава препис на податоците кои се водат во
Регистарот на Комисијата за што се плаќа надомест
согласно “Тарифникот за висината на одделните надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од
вредност”.
Член 11
Во рок од 7 (седум) работни дена од денот на запишувањето во Регистарот, Комисијата го известува
друштвото за инвестиционо советување дека е запишано во Регистарот на Комисијата.
Член 12
Во рок од 7 (седум) работни дена од денот на бришењето на друштвото за инвестиционо советување од
Регистарот, Комисијата го известува друштвото за инвестиционо советување дека е избришано од Регистарот на Комисијата.
Член 13
Комисијата ја известува јавноста за запишувањето
и бришењето на друштвата за инвестиционо советување во и од Регистарот преку соодветна измена на податоците во Регистарот на својата веб страница.
Член 14
Податоците од член 3 од овој правилник се прикажуваат согласно прилогот број 1, кој е составен дел на
овој правилник.
Член 15
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 03-2172/1
Комисија за хартии од вредност
13 октомври 2006 година
Претседател,
Скопје
проф. д-р Весна Пендовска, с.р.
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