Стр. 14 - Бр. 164

24 декември 2012

3. СЕ ЗАБРАНУВА на акционерското друштво со
посебни обврски за известување Фабрика Карпош АД
Скопје да врши исплата на дивиденда на акциите од
точка 1 на ова Решение.
4. СЕ ЗАДОЛЖУВА правното лице од точка 1 на
ова решение да ги понуди за продажба акциите на кои
им се ограничува правото на глас и дивиденда во рок
не подолг од 90 дена од денот на приемот на ова решение.
5. Ограничувањата на акциите од точка 1 на ова решение ќе важат додека истите се во сопственост на
правното лице Градежен институт Македонија АД
Скопје.
6. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
7. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и ќе се објави во „Службен весник на
РМ”.
Бр. УП1 08-236
14 декември 2012 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
__________

3903.
Врз основа на член 190 и член 114 став 5 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на 14.12.2012 година го донесе следниот
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР
Член 1
Во членот 3 став 1 од Правилникот за постапката за
обновување на дозволата за работење на брокер
(„Службен весник на РМ“ бр. 112/2006 и 58/2011), зборот „најмалку“ се брише.
Член 2
Во член 5 став 1 точка 4 зборот „М1“ се менува и
гласи „М1/М2“.
Член 3
Во членот 8 став 1 бројoт „60“ се заменува со бројот „30“.
Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 08-2448/2
14 декември 2012 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
_________

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

3904.
Врз основа член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12),
член 36 став 3 од Законот за девизно работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01,
103/01, 51/03, 81/08, 24/11 и 135/11) и точка 22 од Одлуката за менувачки работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 127/12), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

УПАТСТВО
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
МЕНУВАЧКИ РАБОТИ
1. Со ова упатство се уредува начинот на спроведување на Одлуката за менувачки работи, формата и содржината на обрасците, како и начинот на нивно пополнување.
2. Налепницата, којашто му се издава на овластениот менувач за секое менувачко место, е во правоаголна
форма, во сина боја, со натпис: „Народна банка на Република Македонија“ и со натпис на бело поле: „МЕНУВАЧНИЦАТА ГИ ИСПОЛНУВА УСЛОВИТЕ ЗА
МЕНУВАЧКО РАБОТЕЊЕ“, а во долниот десен агол е
серискиот број на налепницата. Во горниот лев агол е
грбот на Народната банка на Република Македонија во
жолта боја.
3. Овластениот менувач е должен, во секое време,
на видно место во просторијата за вршење менувачки
работи, да има истакнато курсна листа за купување на
ефективните странски пари и чекови и за продавање на
ефективните странски пари.
На курсната листа треба да биде наведен датумот за
кој таа важи.
Овластениот менувач самостојно ја утврдува курсната листа и може да ја менува во текот на денот. Овластениот менувач којшто врши менувачки работи во
свое име, а за сметка на банка, е должен да се придржува кон одредбата од Договорот склучен со Банката којашто се однесува на примената на курсната листа.
Овластениот менувач може да купува ефективни
странски пари и чекови што гласат на странски валути
и да продава ефективни странски пари што гласат на
странски валути коишто се предмет на купопродажба
на девизниот пазар во Република Македонија.
4. Доколку овластениот менувач има потреба ефективните странски пари или денари коишто потекнуваат од менувачко работење да ги положува на сметка во
овластена банка, тој е должен да отвори посебна девизна сметка и посебна денарска трансакциска сметка за
вршење менувачки работи, коишто ќе служат исклучиво за вршењето на менувачките работи.
Од посебната девизна сметка, менувачот може да
ги продава на овластена банка странските ефективни
пари коишто потекнуваат од вршењето менувачки работи или може нив да ги внесе во касата на менувачкото место.
Од посебната денарска сметка менувачот може да
повлекува и да внесува денари во/од касата на менувачкото место, или може да трансферира денари на/од
редовната денарска трансакциска сметка.
5. Овластениот менувач, за секоја склучена трансакција, е должен да изготви образец МТ1 чијашто форма, содржина и начин на пополнување се дадени во прилог:

Образецот МТ1 - Потврда за купување/продавање
ефективни странски пари и чекови, се пополнува на
следниов начин:
- во рубриката „овластен менувач и овластена банка“ се внесува името на овластениот менувач, а податокот овластена банка го пополнуваат само оние овластени менувачи коишто работат во свое име, а за сметка
на овластена банка и се внесува името на овластената
банка со која овластениот менувач има склучено договор;

