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заклучно со 2.1.2015 година, поради исполнување на
условите за старосна пензија согласно со член 18 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување
(„Службен весник на РМ“ бр. 98/12, 166/12, 15/13,
170/13, 44/14 и 97/14) од причина што на ден
18.10.2013 година наполнила 62 години живот и 33 години пензиски стаж.
Согласно наведеното, а врз основа на член 14, став
(1), точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот, министерот за правда одлучи како во диспозитивот на ова
решение.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се
поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30
дена од денот на приемот на решението.
Бр. 09-3605
17 ноември 2014 година
Министер за правда,
Скопје
д-р Аднан Јашари, с.р.
__________

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
5990.
Врз основа на член 190 став 1 и член 106 од Законот за хартии од вредност („Сл.весник на РМ“ број
95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,
188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност
на Република Македонија на седницата одржана на ден
17.12.2014 година донесе

26 декември 2014

плаќање на даночни обврски на клиентот врз основа на
хартии од вредност кои се во негова сопственост и
слично),,.
Ставот 6 станува став 5.
Член 2
Во Правилникот, Членот 6 (Просторна оспособеност) се менува и гласи:
,,Под просторна оспособеност се подразбира дека
овластеното правно лице треба да располага со четири
посебни простории за вршење на услугите предвидени
во член 94 од Законот, а воедно да обезбеди издвоеност
на функциите,,.
Член 3
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност за основање и работа на овластено правно лице за
вршење услуги со хартии од вредност.
Член 4
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија,,
Бр. 03-2039/1
17 декември 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
___________

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КАДРОВСКА, ТЕХНИЧКА И ОРГАНИЗАЦИОНА ОСПОСОБЕНОСТ ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА ОВЛАСТЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ
ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

5991.
Врз основа на член 190 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005,
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и
43/2014), а во врска со член 134 став (3) од Законот за
инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ број
12/2009, 67/2010, 24/2011 и 188/2013), Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 24.12.2014 година, донесе

Член 1
Во Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност за основање и работа на овластено
правно лице за вршење услуги со хартии од вредност
(,,Сл. весник на РМ“ број 110/2006 и 31/2010), во член
3 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:
,,За вршење на услугите предвидени во член 94 точка а), в), ѓ) и е), овластеното правно лице мора да има
најмалку две лица во редовен работен однос што имаат
дозвола за работење на брокер издадена од Комисијата
од кои едно лице мора да има и дозвола за работење на
инвестиционен советник издадена од Комисијата,,.
Постојниот став 3 и ставот 4 се бришат.
Ставот 5 кој станува став 4 се менува и гласи:
,,За вршење на сите услуги предвидени во член 94,
овластеното правно лице мора да има најмалку три лица во редовен работен однос, од кои едно лице што има
дозвола за работење на брокер издадена од Комисијата,
едно лице што има дозвола за работење на брокер и
дозвола за работење на инвестиционен советник издадена од Комисијата, и едно лице кое ќе ја обавува услугата од точка з) од член 94 од Законот (чување на хартии од вредност што вклучува отворање и водење на
сметки на хартии од вредност во свое име, а за сметка
на клиенти во депозитар, отворање и водење на сметки
на хартии од вредност и за своите клиенти кои не се
сопственици на тие хартии од вредност, а за сметка на
нивните клиенти и други услуги со хартии од вредност
по налог на клиентот (исплата на достасани побарувања од издавачите врз основа на достасани хартии од
вредност, камати и дивиденди за сметка на сопствениците на тие хартии од вредност, известување за собранија на акционерите и застапување на тие собранија,

ПРАВИЛНИК
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА СОДРЖИНА, ФОРМА И
РОКОВИ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ
ЗА РАБОТЕЊЕТО ОД СТРАНА НА ИНВЕСТИЦИСКИТЕ ФОНДОВИ, ДРУШТВАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ И ДЕПОЗИТАРНАТА БАНКА
Член 1
Со Правилникот за задолжителната содржина, формата и роковите за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува содржината,
формата и роковите за доставување на извештаите за
работењето од страна на инвестициските фондови,
друштвата за управување со инвестициски фондови и
депозитарната банка.
Член 2
(1) Извештаите за работењето на инвестициските
фондови, друштвата за управување со инвестициски
фондови (во понатамошниот текст: Друштво) и депозитарната банка кои се доставуваат до Комисијата за
хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комисијата), се финансиските извештаи согласно член 114 и
член 115 од Законот за инвестициски фондови и други
извештаи кои се однесуваат на работењето на инвестициските фондови, друштвата за управување со фондови и депозитарната банка.
(2) Со овој Правилник се регулира и доставувањето
на не-финансиските извештаи (известувања) кои инвестициските фондови, друштвата и депозитарната банка
ги доставуваат до Комисијата согласно Законот за инвестициски фондови и подзаконските акти кои произлегуваат од овој закон.

