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4047. 
 Врз основа на член 190 и член 114 став 5 и став 7 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 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ  НА ДОЗВОЛАТА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР 

 

Член 1 

Во Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на брокер („Службен весник на РМ“ 

број 122/2006, 58/2011, 164/2012 и 85/2014) се менува насловот на Правилникот и гласи: 

„Правилник за формата и содржината на барањето и постапката за обновување на дозволата за работење на 

брокер“. 

 

Член 2 

Во Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на брокер член 1 се менува и гласи: 

„Со Правилникот за формата и содржината на барањето и постапката за обновување на дозволата за работе-

ње на брокер се пропишува формата и содржината на барањето и постапката за обновување на дозвола за ра-

ботење на брокер (во понатамошниот текст:Правилник).“ 

  

Член 3 

Во член 5 од Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на брокер се додава нов 

став 2 кој гласи: 

„ Од документите од став 1 на овој член, решението за дозвола за работење на брокер издадено од Комиси-

јата за хартии од вредност се обезбедува од евиденцијата на Комисијата.“ 

 

Член 4 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работе-

ње на брокер. 

 

Член 5 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија.“ 
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