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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Миомир Алексовски роден на ден 28.01.1982 година.
2. Дозволата за работење на брокер на Миомир
Алексовски се дава за период од пет години од денот
на издавањето.
3. Дозволата за работење на брокер на Миомир
Алексовски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите
предвидени со член 211 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“.
Број 07-316/2
Комисија за хартии од вредност
30 јануари 2009 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
__________
447.
Врз основа на член 232 в од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр.95/2005, 25/2007 и 7/2008), а во врска со член 21 од
Деловникот за работа на Комисијата за посредување,
Комисијата за хартии од вредност на ден 30.01.2009 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. Се отфрла барањето бр. 08-3802/6 од 17.12.2008
година, за поведување на постапка за посредување по
сторен прекршок од член 242 став 1 точка 5, а во врска
со член 158 став 3 од Законот за хартии од вредност од
страна на сторителот ДГ Бетон АД Скопје, поради неисполнување на условите за постигнување на согласност за составување на спогодба за посредување.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и истото ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
Број 08-359/1
Комисија за хартии од вредност
30 јануари 2009 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
__________
448.
Врз основа на член 195 и член 216 став 1 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РМ"
број 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии
од вредност, на седницата одржана на ден 30.01.2009
година донесе
РЕШЕНИЕ
1. Се изрекува јавна опомена на Македонската берза АД Скопје и на Главниот извршен директор на Македонската берза АД Скопје, Иван Штериев, поради
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непочитување на одредбите од член 195 од Законот за
хартии од вредност, односно поради недоставување на
документација побарана од страна на Комисијата за
хартии од вредност, при извршување на редовна годишна контрола.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување и истото ќе се објави во "Службен весник на РМ", а по неговата конечност ќе се објави и во
еден дневен весник кој излегува на територијата на Република Македонија.
Број 08-5036/08 08-311/2 Комисија за хартии од вредност
30 јануари 2009 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
__________
449.
Врз основа на член 190 став 1 и член 121 став 4 од
Законот за хартии од вредност („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 95/05, 25/07 и 07/08), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана
на ден 30.01.2009 година,донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА КНИГАТА НА НАЛОЗИ
(„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ БР. 6/2007)
Член 1
Во член 5 од Правилникот за содржината и начинот
на водење на книгата на налози се додаваат два нови
става кои гласат:
“(7) Овластено правно лице кое прима налози по
електронски пат мора во посебен акт да го уреди начинот и постапката на работење со налози добиени по
електронски пат со цел прецизно регистрирање на сите елементи на налогот за тргување неопходни за негово евидентирање во книгата на налози. Во актот особено треба да се регулира начинот на утврдување на
идентитетот на клиентот, менување, повлекување на
налогот и евидентирањето на времето кога налогот е
примен, променет, односно повлечен.
(8) Овластеното правно лице кое прима налози по
електронски пат мора да поседува компјутерско информациски систем со софтверска апликација која
обезбедува:
- клиентски модул со функционалност за преглед на
портфолио и испраќање на електронски налози преку
интернет пребарувач;
- серверски модул кој има функционалност за обработка на електронски налози и управување со функционалност за електронско потпишување и криптирање
и/или декриптирање на налози и управување со депонираните клучеви и сертификати со можност за прием ,
декриптирање и верификацја на електронските налози
и
- функционалност за автоматизиран прием на електронскиот налог во книгата на налози по неговото
прифаќање.“
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Член 2
По членот 5 од Правилникот за содржината и начинот на водење на книгата на налози се додаваат 2 нови
члена 5а и 5б кои гласат:
„Член 5 а
Постапка за електронско потпишување и криптирање
на налози за тргување
Постапката за електронско потпишување и криптирање на налози за тргување се врши со помош на модули за потпишување и криптирање. Потпишувањето и
криптирањето на електронскиот налог за тргување се
врши во согласност со Законот за електронски потпис
според моделот PKI (Public Key Infrastructure).
Член 5 б
Комуникациски протокол на моделот PKI (Public
Key Infrastructure)
(1) Оригиналната содржина на електронскиот налог
се потпишува со приватниот електронски клуч на клиентот, кој во себе покрај оригиналната содржина на налогот го содржи и електронскиот потпис на клиентот.
(2) Потпишаниот електронски налог се криптира со
јавниот електронски клуч за криптирање на овластеното правно лице. Криптираниот налог во себе ги содржи
сите информации и податоци што претходно се содржани во електронскиот налог.
(3) Со пристигнување на криптираниот налог во овластеното правно лице се врши декриптирање и верификација на електронскиот потпис, односно серверскиот модул веднаш го препознава криптираниот налог и
започнува процес на декриптирање при што се користи
приватен клуч за размена на овластеното правно лице.
По успешното декриптирање на налогот треба да се
активира модул за верификација на електронскиот потпис на клиентот за што се користи јавниот електронски
клуч на клиентот (кој клиентот го има депонирано во
базата на депонирани клучеви во овластеното правно
лице). По извршената верификација на електронскиот
потпис се чита содржината на налогот и се постапува
по инструкциите од клиентот дадени во налогот.
(4) По прифаќањето на електронскиот налог од
страна на овластеното правно лице истиот автоматски
се запишува во книгата на налози по што истиот станува активен за тргување.“
Член 3
Во член 8 од Правилникот за содржината и начинот
на водење на книгата на налози во последниот ред бројот „6“ се заменува со бројот „7“.
Член 4
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 03-373/1
Комисија за хартии од вредност
30 јануари 2009 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
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450.
Врз основа на член 190 став 1 и член 120 став 2 од
Законот за хартии од вредност („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и
07/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 30.01.2009 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИН НА ПОТВРДУВАЊЕ НА
ПРИФАЌАЊЕТО НА НАЛОГ ЗА ТРГУВАЊЕ СО
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БР. 6/2007)
Член 1
Во член 2 од Правилникот за начин на потврдување
на прифаќањето на налог за тргување со хартии од
вредност се додаваат два нови става, кои гласат:
,,(3) Доколку клиентот на овластено правно лице
дава налог и во електронска форма тогаш со овластеното правно лице потпишува посебен договор за користење на електронскиот систем за давање налози кој го
користи овластеното правно лице.
(4) Со договорот се уредуваат сите услови под кои
овластеното правно лице овозможува пристап и користење на електронскиот систем за давање налози, прифаќање и постапување со документацијата која е во
согласност со посебниот акт за уредување на начинот и
постапката на работење со налози добиени по електронски пат.“
Член 2
По член 4 од Правилникот за начин на потврдување
на прифаќањето на налог за тргување со хартии од
вредност се додава нов член 5а кој гласи:
“Член 5а
(1) Прифаќањето или одбивањето на електронскиот
налог за тргување од страна на овластено правно лице
се евидентира на посебна електронска потврда за прифаќање или одбивање на електронски налог за тргување со хартии од вредност која ги содржи истите податоци како образецот од член 4 од Правилникот за начин на потврдување на прифаќањето на налог за тргување со хартии од вредност.
(2) Електронската потврда за прифаќање или одбивање на електронскиот налог за тргување со хартии од
вредност треба да е потпишана со приватниот електронски клуч на брокерот и криптирана со приватниот електронски клуч на овластеното правно лице.
(3) По донесување на одлуката за прифаќање или
одбивање на електронскиот налог овластеното правно
лице по електронски пат треба веднаш до клиентот да
достави електронска информација генерирана како потврда за прием или одбивање на електронскиот налог
за тргување со хартии од вредност.
(4) Електронската потврда за прифаќање или одбивање на електронски налог за тргување со хартии од
вредност мора да биде интегрирана со постоечкиот систем за примање на налози и одбивање на налози за тргување со хартии од вредност и со постојниот систем
на водење на книгата на налози на овластеното правно
лице.

