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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК
1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен
советник на Сашо Дракуловски роден на ден
17.04.1980 година во Скопје.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Сашо Дракуловски се дава за период од пет години од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на Сашо Дракуловски престанува да важи и пред
истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во
случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии
од вредност.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-3361/3
Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
_____________
2150.
Врз основа на член 47 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија”
бр.95/05, 25/07 и 07/2008), Комисијата за хартии од
вредност на седницата одржана на ден 20.08.2008 година донесе
Р Е Ш Е Н И Е
1. Се дава времена согласност за именување на Даринка Дамјановиќ, Дипломиран правник од Скопје, за
вршител на должност директор на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје со седиште на
ул. Кузман Јосифовски-Питу бр.1, Скопје.
2. Согласноста за именување на Даринка Дамјановиќ, за вршител на должност директор на Централниот
депозитар за хартии од вредност АД Скопје се дава за
период од 30 (триесет) работни дена, согласно одлуката на Одборот на Директори на Централниот депозитар
за хартии од вредност АД Скопје број 02 - 6199/1 од
15-07-2008 година.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, и истото ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број 08-2965/7
Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева - Кавракова, с.р.
_____________
2151.
Врз основа на член 190 став 1, а во врска со член 91
и член 184 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005,
25/2007 и 7/2008)), Комисијата за хартии од вредност
на седницата одржана на 20.08. 2008 година донесе

Бр. 108 - Стр. 9

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНА И РОКОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
БЕРЗА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ БР. 119/2006)
Член 1
Со Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за содржина и рокови за поднесување извештаи за работењето на берза (во понатамошниот
текст: Правилник) во член 7 од Правилникот за содржина и рокови за поднесување извештаи за работењето на берза зборовите:,, на крајот од месецот, за кој се
однесува извештајот,, се заменуваат со зборовите:,, најдоцна до 7-миот ден во тековниот за предходниот ден“.
Член 2
Со Правилникот се менува членот 8 став 1 алинеја
3 и гласи:
3. Остварен вкупен приход по тарифник на берза по
видови работи кои ги извршува, согласно регистрацијата од Централниот регистар и решението за дозволата
за работа на берза, издадено од Комисијата и тоа:
3.1. Остварени приходи од надоместоци за котација
на хартии од вредност;
3.2. Остварени приходи од надоместоци за членство
на берза;
3.3. Остварени приходи од надоместоци за тргување со акции;
3.4. Остварени приходи од надоместоци за тргување со обврзници;
3.5. Остварени приходи од надоместоци за тргување со краткорочни хартии од вредност;
3.6. Остварени приходи од надоместоци за блок
трансакции;
3.7. Остварени приходи од надоместоци за јавна
берзанска аукција;
3.8. Остварени приходи од надоместоци за ревидирање на берзански трансакции;
3.9. Остварени приходи од надоместоци за поништување на берзански трансакции;
3.10. Остварени приходи од надоместоци за објавување на податоци преку Веб-страницата на берзата,
согласно закон;
3.11. Остварени приходи од надоместоци за дистрибуција на берзански информации;
3.11.1 Остварени приходи од надоместоци за берзански информации што се дистрибуираат во реално
време, со право на редистрибуција;
3.11.2. Остварени приходи од надоместоци од берзански информации што се дистрибуираат во реално
време,без право на редистрибуција;
3.11.3. Остварени приходи од надоместоци од берзански информации што се дистрибуираат со задоцнување од најмалку 10 минути;
3.11.4. Остварени приходи од надоместоци од берзански информации што се дистрибуираат на крајот на
трговскиот ден и
3.11.5. Остварени приходи од надоместоци од други берзански трансакции.
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Член 3
Со донесувањето на овој правилник престанува да
важи Правилникот од времен карактер за изменување и
дополнување на Правилникот за содржина и рокови за
поднесување извештаи за работењето на берза број 03 2132/2 од 09.06.2008 година („Службен весник на РМ“
број 75/2008).
Овој Правилник влегува во сила и ќе се применува
со денот на објавување во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 03-3398/1
Комисија за хартии од вредност
20 август 2008 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
_____________
2152.
Врз основа на член 190 став 1, а во врска со член 69
и член 184 од аконот за хартии од вредност („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007
и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 20.08.2008 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНА НА МЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДЕПОЗИТАР НА
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА
РМ“ БР. 6/2007)
Член 1
Со Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за содржина на месечниот извештај за работењето на депозитар на хартии од вредност (во понатамошниот текст: Правилник) во член 2 од Правилникот за содржина на месечниот извештај за работењето на депозитар на хартии од вредност бројот 10 се заменува со бројот 7 .
Член 2
Со Правилникот се менува членот 3 став 1 алинеја
5, и гласи:
5. Остварен вкупен приход по тарифник на депозитар по видови работи кои ги извршува, согласно регистрацијата од Централниот регистар и решението за
дозвола за работа на депозитар, издадено од Комисијата и тоа:
5.1. Остварени приходи од услуги на депозитар за
учесниците во неговата работа и корисниците на неговите услуги;
5.1.1. Приходи од чланарина за пристап во системот
на депозитарот на учесниците во неговата работа и корисниците на неговите услуги;
5.1.2. Приходи од чланарина за пристап во системот
на депозитарот од страна на учесниците во неговата работа во посредувањето при трансакции со хартии од
вредност и нивно порамнување;
5.1.3. Приходи од годишен надомест на корисниците на услуги на регистерот на хартии од вредност кој
се води во нематеријален облик;
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5.1.4. Приходи од годишен надомест за водење на
сметки на сопствениците на хартии од вредност во системот на депозитарот;
5.1.5. Приходи од надоместоци за извршени услуги
од депозитарот по барање на издавачот (корпоративни
дејствија) и
5.1.6. Приходи од надоместоци за упис на нова емисија на хартии од вредност.
5.2. Остварени приходи од надомест за посреднички услуги на депозитар во постапка на утврдување и
порамнување помеѓу учесниците во работата на депозитар и НБРМ;
5.3. Остварени приходи од надоместоци за извршени услуги на депозитар во постапка на нетрговски преноси на хартии од вредност;
5.4. Остварени приходи од останати услуги што ги
врши депозитарот.
Член 3
Со донесувањето на овој правилник престанува да
важи Правилникот од времен карактер за изменување и
дополнување на содржина на месечниот извештај за
работењето на депозитар на хартии од вредност број 03
- 2133/2 од 09.06.2008 година (Службен весник број
75/2008).
Овој Правилник влегува во сила и ќе се применува
со денот на објавување во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 03-3399/1
Комисија за хартии од вредност
Претседател,
20 август 2008 година
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
______________
2153.
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр.95/2005, 25/2007 и 7/2008), а во врска со член 222
од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/2005), Претседателот на Комисијата за хартии од вредност на ден
26.08.2008 година, донесе
ЗАКЛУЧОК
1. Во целиот текст на Решението на Комисијата за
хартии од вредност број 07-2818/3 од 20.08.2008 година во било кој род и број зборот “Трпевски” се заменува со зборот “Трпески”.
2. Овој заклучок произведува правно дејство од денот од кој произведува правно дејство Решението на
Комисијата за хартии од вредност број 07-2818/3 од
20.08.2008 година што се исправа.
3. Овој заклучок ќе се објави во “Службен весник
на Република Македонија”.
Бр.07-2818/4
Комисија за хартии од вредност
26 август 2008 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

