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РЕШЕНИЕ
1. Се изрекува привремена забрана на брокерската
куќа Илирика Инвестментс АД Скопје за вршење на
сите услуги со хартии од вредност за кои има добиено
дозвола од Комисијата за хартии од вредност, во времетраење од 15 дена.
2. Привремената забрана од точка 1 на ова решение,
се изрекува поради постапување спротивно на член
180-а од Законот за хартии од вредност, а во врска со
член 14, член 17 и член 33 од Законот за спречување
перење пари и финансирање на тероризам (Службен
весник на РМ број 120/2018), односно поради неидентификација на пет клиенти кои тргувале преку полномошник, неприбавување доволно податоци за целта и
намерата на деловниот однос помеѓу ополномоштувачите и полномошниците, непреземање на сите потребни мерки при спроведување на засилена анализа и
непоседување документација како основа за спроведување на засилена анализа на клиент при реализација на
трансакции со акции на издавачот Скопски пазар АД
Скопје.
3. Се задолжуваат Македонската Берза АД Скопје и
Централниот Депозитар АД Скопје по приемот на ова
Решение, привремено да ја исклучат од членство брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје додека
трае забраната согласно точка 1 од изреката на ова решение.
4. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението.
5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
РСМ“.
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3669.
Врз основа на член 27 став 9 и член 190 став (1) од
Законот за хартии од вредност (“Службен весник на
Република Северна Македонија“ број 95/05, 25/07,
7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15,
154/2015, 192/2015, 23/2016 и 18/2018), Комисијата за
хартии од вредност на Република Северна Македонија
на седницата одржана на ден 6.11.2019 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРИВАТНА
ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од
вредност („Службен весник на РМ“ бр. 6/2007, 88/2007,

4/2012, 84/2014, 28/2016 и 182/2016) (во понатамошниот текст: Правилник) во член 2 по ставот (3) се додава
нов став (4) кој гласи:
„(4) Барањето и документацијата што ја доставува
подносителот на барањето до Комисијата за хартии од
вредност, се доставува и во електронска форма на
CD/DVD медиум во PDF формат, освен доколку се доставуваат во електронска форма согласно став (3) од
овој член.“
Член 2
Во Правилникот во член 3 став (3), по зборовите
„од Законот за хартии од вредност“ се додава запирка и следниот текст: „податоци за постапката за
донесувањето на актот за издавање на хартиите од
вредност пропишани со Образецот И-ЗТД1 „Изјава
за постапката за донесување на актот за издавање
на хартиите од вредност во случај на зголемување
на основната главнина“ и Образецот И-ЗТД2 „Изјава за постапката за донесување на актот за издавање на хартиите од вредност во случај на зголемување на основната главнина со одобрен капитал“ кои
се составен дел на овој Правилник“.
Член 3
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на барањето за
одобрување на приватна понуда на хартии од вредност.
Член 4
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Член 5
Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот од времен карактер за
изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на
приватна понуда на хартии од вредност („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.
183/2019).
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