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4049.
Врз основа на член 190 и член 113 став 10 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“
број 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 Република Македонија на седницата одржана на ден
26.9.2016 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ
НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР
Член 1
Со Правилникот за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на брокер (во понатамошниот текст
Правилник) се уредува формата и содржината на барањето, како и потребната документација за добивање на
дозвола за работење на брокер.
Член 2
За добивање на дозвола за работење на брокер, до
Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (во понатамошниот текст Комисија) се поднесува барање во писмена или електронска форма.
Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува до
Комисијата исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за добивање на дозвола за работење на брокер
(Образец Б-ДБ)”, кој е составен дел на овој Правилник
и ги содржи следните елементи:
- име и презиме на подносителот на барањето;
- дата на раѓање;
- единствен матичен број на граѓанинот;
- адреса на живеење;
- контакт телефон;
- листа на доставена документација во прилог на
барањето;
- адреса за контакт и
- место и датум на поднесување на барањето.
Образецот Б-ДБ треба да е испишан електронски,
уредно, читливо, без корекции и да биде потпишан со
своерачен потпис на подносителот на барањето ако барањето се поднесува во писмена форма или со квалификуван дигитален сертификат ако барањето се поднесува во електронска форма.
Член 3
За добивање на дозвола за работење на брокер, кон
барањето се поднесува следната документација:
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- биографија на лицето кое бара дозвола за работење на брокер, со податоци за датумот и местото на раѓање, адресата на живеење, како и податоци за степенот на стручна подготовка и работно искуство;
- копија од документ за лична идентификација;
- документ за степенот на стручна подготовка;
- изјава од подносителот на барањето дека не е осудуван со правосилна судска одлука за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице (Образец И-СПР);
- доказ за уплатен надомест за разгледување и одлучување по барањето за добивање на дозвола за работење на брокер согласно Тарифникот за утврдување на
висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност на РМ.
Изјавата од став 1 алинеја 3 на овој член може да
биде поднесена во писмена форма, заверена од овластен нотар или во електронска форма, потпишана со
квалификуван дигитален сертификат.
Доколку било кој од документите од став 1 на овој
член се поднесува како препис, истиот треба да биде
заверен од овластен нотар.
Комисијата по службена должност прибавува:
- доказ од надлежниот суд дека подносителот на
барањето не е осудуван со правосилна судска одлука за
кривично дело во последните пет години пред поднесување на барањето,
- доказ од надлежниот суд дека подносителот на
барањето не е осудуван со правосилна судска одлука за
сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице, заради што подносителот на барањето дава изјава со која ја овластува Комисијата во негово име и за
негова сметка да ги користи податоците содржани во
Образецот Б-ДБ.
Доказот за положен стручен испит за работење со
хартии од вредност се обезбедува од евиденцијата на
Комисијата.
Член 4
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.“
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