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1786. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 1.07.2008 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 19-263/1 ОД 20.01.2008 ГОДИНА, ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГО-
ВИЈА И УСЛУГИ „АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПА-
НИ“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВА-
ЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ  
КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА ВО ПРОФИТЕН ЦЕНТАР 

ХОТЕЛ ХОЛИДЕЈ ИН, СКОПЈЕ 
 
1. Во Лиценцата под бр. 19-263/1 од 20.01.2008 годи-

на, издадена на Друштвото за производство, трговија и 
услуги „Астра Електроник Компани“ ДОО Скопје за по-
стојано приредување на посебни игри на среќа во автомат 
клуб, во точката 3, бројот „14“ се заменува со бројот „17“. 

2. Ова изменување на Лиценцата се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“.  
     Бр. 19-3163/1                     Заменик на претседателот 
1 јули 2008 година                  на Владата на Република 
          Скопје                                          Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 
1787. 

Врз основа на член 190 став 1, а во врска со член 
131 став 9 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 седни-
цата одржана на  09.07.2008 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНА НА МЕСЕЧНИОТ 
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОВЛАСТЕНО 
ПРАВНО ЛИЦЕ СО ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА СО 
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (“СЛУЖБЕН ВЕСНИК 

НА РМ“ БРОЈ 6/2007) 
 

Член 1 
Со Правилникот за изменување и дополнување на 

Правилникот за содржина на месечниот извештај за рабо-
тењето на овластено правно лице со дозвола за работа со 
хартии од вредност (во понатамошниот текст: Правилник) 
се врши усогласување на Правилникот со Законот за из-
менување  и дополнување на Законот за хартии од вред-
ност (“Службен весник на РМ“ број 7/2008). 

                                                     
Член 2 

Членот 4 став 1 алинеја 3 од Правилникот за содр-
жина на месечниот извештај за работењето на овласте-
но правно лице со дозвола за работа со хартии од вред-
ност, се менува и гласи: 

3. Остварен вкупен приход по тарифник на брокер-
ска куќа по видови работи кои ги извршува овластено-
то правно лице, согласно регистрацијата од централни-
от регистар и решението за дозволата за работа на ов-
ластеното правно лице, издадено од Комисијата и тоа: 

а) Остварени приходи од  купување и продавање на 
хартии од вредност по налог и за сметка на клиентот; 

б) Остварени приходи од  управување со портфо-
лио на хартии од вредност по налог и за сметка на ин-
дивидуален клиент; 

в) Остварени приходи од  вршење на трансакциите 
и активностите за сметка на издавачот на хартиите од 
вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии 
од вредност, без задолжителен откуп на непродадените 
хартии од вредност; 

г) Остварени приходи од  вршење на трансакции и актив-
ности за сметка на издавачот на хартиите од вредност  
потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, со 
задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност; 

д) Остварени приходи од дејствување како покро-
вител при котација; 

ѓ) Остварени приходи од инвестиционо советување; 
е) Остварени приходи од  извршување на трансак-

ции и активности за сметка на трети лица потребни за 
преземање на едно акционерско друштво во согласност 
со Законот за преземање на акционерски друштва.; 

ж) Остварени приходи од чување на хартии од 
вредност што вклучува отварање и водење на сметки 
на хартии од вредност за клиентот во депозитар и дру-
ги услуги со хартии од вредност по налог на клиентот 
(исплата на дивиденда и/или камата, известување за со-
бранија на акционери и слично).  

Член 3 
Податоците од член 2  на овој Правилник се прика-

жуваат и во формата и содржината утврдена со прилог 
1  од Правилникот за содржина на месечниот извештај 
за работењето на овластено правно лице со дозвола за 
работа со хартии од вредност.  

Член 4 
Со денот на влегување во сила на овој Правилник пре-

станува да важи Правилникот за изменување и дополну-
вање на правилникот за содржина на месечниот извештај 
за работењето на овластено правно лице со дозвола за 
работа со хартии од вредност број 03-1993/2 од 19.05.2008 
година (“Службен весник на РМ“ број 66/08).  

Член 5 
Овој правилник влегува во сила и ќе се применува 

со денот на објавувањето во "Службен весник на Ре-
публика Македонија".  
     Бр. 03-1993/3             Комисија за хартии од вредност 
9 јули 2008 година                         Претседател, 
         Скопје                   Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


