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4. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје веднаш по приемот на ова Ре-
шение да го прекине пристапот до компјутерскиот си-
стем на Централниот депозитар за хартии од вредност 
АД Скопје на овластениот брокер Томо Томовски. 

5. Жалбата изјавена против ова Решение не го одла-
га неговото извршување. 

6. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото 
донесување и ќе се објави во „Службен весник на РМ“. 

 
     Бр. УП1 08-30          Комисија за хартии од вредност 
8 март 2011 година           на Република Македонија 

   Скопје                                 Претседател,  
                                       Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
847. 

Врз основа на член 184, член 194 став 5 и член 210 
в) од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на РМ” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Коми-
сијата за хартии од вредност  на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 8.3.2011 година, го донесе 
следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се изрекува јавна опомена на овластениот брокер 

Татјана Атанасова, вработена во брокерската куќа Или-
рика Инвестментс АД Скопје поради непочитување на 
одредбите од член 115 став 1 алинеја а) од Законот за 
хартии од вредност, односно поради непридржување 
кон инструкциите дадени од страна на клиентот во на-
логот број 32768, даден на ден 7.10.2010 година.  

2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото 
донесување и ќе се објави во „Службен весник на РМ”. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

 
     Бр. УП1 08-31          Комисија за хартии од вредност 
8 март 2011 година           на Република Македонија 

   Скопје                                 Претседател,  
                                       Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

____________ 
848. 

Врз основа на член 190, став 4 и член 131 став 11 од 
Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 95 /2005, 25/2007, 7/2008 и 
57/2010 година), Комисијата за хартии од вредност на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
8.3.2011 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ 
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОВЛАСТЕНО 
ПРАВНО ЛИЦЕ СО ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ СО 

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
Во член 3 став 1 од Правилникот за содржината на 

месечниот извештај за работењето на овластено правно 
лице со дозвола за работење со хартии од вредност 
(„Службен  весник на РМ“ бр. 6/2007), бројот ,,15“ се 
заменува со зборовите: ,,пет работни дена“. 

Член 2 
Овој Правилник влегува во сила со денот на доне-

сувањето и истиот ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
     Бр. 03-132/3             Комисија за хартии од вредност 
8 март 2011 година           на Република Македонија 

  Скопје                                 Претседател,  
                                       Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
849. 

Врз основа член 100, член 94, член 99 и член 190 
став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.95 /2005, 25/2007, 
7/2008 и 57/2010 година), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 8.3.2011 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КАТЕГОРИИ-
ТЕ НА СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА И НАЧИНОТ 
НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ И СТРУ-
КТУРАТА НА ВЛОГОВИТЕ ПРИ ОСНОВАЊЕ И 
СРЕДСТВАТА ОД АКТИВАТА НА ОВЛАСТЕНО 
ПРАВНО ЛИЦЕ СО КОИ ТРЕБА ДА РАСПОЛАГА 

И ВО КОНТИНУИТЕТ 
 

Член 1 
Во член 5 став 1 од Правилникот за утврдување на 

категориите на сопствени средства и начинот на прес-
метување на износот и структурата на влоговите при 
основање и средствата од активата на овластено прав-
но лице со кои треба да располага и во континуитет 
(„Службен весник на РМ“ бр. 150/2010),  по алинејата 
2 се додава нова алинеа 3 која гласи: 

„- средствата од уплати во Гарантниот фонд, фор-
миран од страна на Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје.“ 

Алинеите 3, 4, 5, 6, и 7 стануваат алинеи 4, 5, 6, 7 и 8. 
 

Член 2 
Во член 7 ставот 1 се менува и гласи: 
„При одржување на структурата на средствата во 

континуитет, утврдена во претходниот член, овластено 
правно лице мора да го одржува минималниот износ на 
паричните средства во чиј состав се паричните средс-
тва  и салда на готовинските сметки (жиро сметка и де-
визна сметка), депозитите по видување и орочените де-
позити кои се депонирани во банките или штедилници-
те во Република Македонија или во странски банки на 
земји членка на ЕУ, Исланд, Норвешка, Австралија, Ја-
понија, Канада, Нов Зеланд, Швајцарија и САД.“ 

 
Член 3 

Во член 14 став 1 од Правилникот зборовите: ,,15 
дена“ се заменуваат со зборовите: ,,пет работни денa“. 

 
Член 4 

Во член 17 зборовите: „од 01-07-2011 година“ се за-
менуваат со зборовите: „со доставување на извештајот 
за сопствени средства (образец СОПЛ) за месец јануа-
ри 2011 година“. 


