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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1487. 
Врз основа на член 94 и член 106 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, 
43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), поста-
пувајќи по барањето број УП1 08-23 од 26.2.2016 годи-
на на брокерската куќа Илирика Инвестментс АД 
Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија на седницата одржана на ден 15.3.2016 
година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Во точка 2 од Решението за издавање дозвола за 

работење на брокерската куќа Илирика Инвестментс 
АД Скопје бр. 07-2211/4 од 16.11.2006 година по трета-
та алинеја се додава нова алинеја која  гласи: 

„- прием и пренос на налози за купување и продава-
ње на хартии од вредност на странски пазари на хартии 
од вредност.“ 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр.УП1 08-23 Комисија за хартии од вредност 

15 март 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

1488. 
Врз основа на член 151 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 
23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-24 
од 29.2.2016 година на седницата одржана на ден 
15.3.2016 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 

 
1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен 

советник на лицето Ѓорѓи Палевски од Скопје. 
2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-

ник на лицето Ѓорѓи Палевски се дава за период од 5 
(пет) години од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на лицето Ѓорѓи Палевски престанува да важи и 
пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова реше-
ние во случаите предвидени со Закон. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 

Бр.УП1 08-24 Комисија за хартии од вредност 

15 март 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

1489. 

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 

188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 

23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Републи-

ка Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-31 

од 10.3.2016 година на седницата одржана на ден 

15.3.2016 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  

НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 

 

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен 

советник на лицето Васко Митев. 

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-

ник на лицето Васко Митев се дава за период од 5 (пет) 

години од денот на издавањето. 
3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-

ник на лицето Васко  Митев престанува да важи и пред 
истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во 
случаите предвидени со Закон. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр.УП1 08-31 Комисија за хартии од вредност 

15 март 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

1490. 
Врз основа на член 190 и член 106 став 3 од Зако-

нот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 
и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на ден 
15.3.2016 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИНФОР-
МАЦИИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ БАРАЊЕ-
ТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  

НА БРОКЕРСКА КУЌА 
 

Член 1 
Во Правилникот за дополнителните информации 

кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозво-
ла за работење на брокерска куќа („Сл.весник на РМ“ 
бр. 6/2007 и бр. 81/2014), во член 3 став 4 зборот ,,под-
несат“ се заменува со зборот ,,поднесе“. 

 
Член 2 

Во Прилог 1, Образец Б-ДР-ОПЛ, во точка 1, по 
алинеја ж) се додаваат три нови алинеи з), ѕ) и и) кои 
гласат: 

,,з) чување на хартии од вредност што вклучува от-
ворање и водење на сметки на хартии од вредност во 
свое име, а за сметка на клиенти во депозитар, отвора-
ње и водење на сметки на хартии од вредност и за сво-
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ите клиенти кои не се сопственици на тие хартии од 
вредност, а за сметка на нивните клиенти и други услу-
ги со хартии од вредност по налог на клиентот (испла-
та на достасани побарувања од издавачите врз основа 
на достасани хартии од вредност, камати и дивиденди 
за сметка на сопствениците на тие хартии од вредност, 
известување за собранија на акционерите и застапува-
ње на тие собранија, плаќање на даночни обврски на 
клиентот врз основа на хартии од вредност кои се во 
негова сопственост и слично);  

ѕ) прием и пренос на налози за купување и продава-

ње на хартии од вредност на странски пазари на хартии 

од вредност и  

и) вршење дополнителни услуги за издавачите на 

хартии од вредност“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за дополнителните информации кои треба да ги 

содржи барањето за издавање на дозвола за работење 

на брокерска куќа. 
 

Член 4 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 03-186/3 Комисија за хартии од вредност 

15 март 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

www.slvesnik.com.mk                                                                                                     contact@slvesnik.com.mk 
 
 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – Вероника Наумовска 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  

 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

  

 


