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(3) Покрај во случаите од став 1 и став 2 на овој
член, поврзани правни лица се и правните лица кои
согласно одредбите на Законот за трговски друштва се
дефинирани како зависно, владејачко друштво и друштва кои дејствуваат заеднички.
Поврзани физички лица
Член 4
(1) Согласно член 2 став 1 точка 30 од Законот за
хартии од вредност поврзани физички лица се физички
лица кои што се:
- во сродство преку брак или посвојување;
- деца и родители, браќа и сестри, полубраќа и полусестри, баби, дедовци и внуци;
- на друг начин се крвно поврзани до втор степен;
- живееле во заедница 5 години непрекинато во однос на родител-старател и дете, маќеа или очув и посинок и поќерка, снаа, зет и родители на брачните другари.
(2) Покрај во случаите утврдени во став 1 на овој
член, за поврзани физички лица се сметаат и две физички лица кои сами или со други лица поврзани со
нив влијаат врз управувањето и донесувањето на деловната политика, финансиските и деловните одлуки
на едно исто правно лице (поврзаност помеѓу лицата
кои се членови на управниот или надзорниот одбор односно одборот на директори на едно исто правно лице
и лицата поврзани со нив).
Поврзани физички со правни лица
Член 5
(1) Согласно член 2 став 1 точка 31 од Законот за
хартии од вредност физичко лице поврзано со правно
лице е лице кое:
- директно или индиректно поседува 20% од акциите со право на глас во правното лице или
- на друг начин има квалификувано учество во
правното лице.
(2) Покрај во случаите утврдени во став 1 од овој
член, за поврзани физички лица со правни лица станува збор и во случај кога:
- постои можност резултатите од работењето на едно физичко лице значително да влијаат врз целите и
активностите на правното лице односно врз работењето или резултатите од работењето на правното лице
(пр. вработени, адвокати, ревизори на правното лице и
други) и
- можност едно или повеќе физички лица значително
да влијаат врз управувањето и донесувањето на деловната политика, финансиските и деловните одлуки на правното лице (поврзаност на членовите на управниот или
надзорниот одбор односно одборот на директори на
правното лице - физички лица со правното лице).
Индиректен имател на акции
Член 6
(1) Индиректен имател на акции, имот или други
права што му обезбедуваат учество во управувањето со
капиталот е лице на чија сметка друго лице, како директен имател на акции ги стекнало споменатите акции,
имот или други права што му обезбедуваат учество во
менаџментот.
(2) Физичко лице се смета дека е индиректен имател на акции, имот или други права што му обезбедуваат учество во управувањето или други хартии од вредност, доколку директниот сопственик е личност поврзана со физичкото лице.
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Член 5
Овој правилник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.03-2677/1
Комисија за хартии од вредност
1 декември 2006 година
Претседател,
Скопје
проф. д-р. Весна Пендовска, с.р.
___________

86.

Врз основа на член 190 и член 209 став 3 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија бр. 95/2005 година), Комисијата за
хартии од вредност на седницата одржана на
01.12.2006 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ВРШЕЊЕ УСЛУГИ ВО СЛУЧАЈ НА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА
СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА ОВЛАСТЕНО
ПРАВНО ЛИЦЕ
Член 1
Со Правилникот за преземање на вршење услуги во
случај на одземање на дозвола за работа со хартии од
вредност на овластено правно лице (во понатамошниот
текст: Правилник) се уредува постапката со која Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст:
Комисија) определува друго овластено правно лице кое
ќе го преземе вршењето на услугите во врска со хартиите од вредност од овластеното правно лице на кое му
е одземена дозволата.
Член 2
Во смисла на овој Правилник овластени правни лица за вршење услуги со хартии од вредност се:
- брокерски куќи со дозвола за работење добиена од
Комисијата;
- овластена банка согласно Законот за банките, со
дозвола за работење добиена од Комисијата и
- подружница на странска брокерска куќа која има
добиено дозвола за работење од Комисијата.
Член 3
(1) Комисијата за хартии од вредност со решение ја
одзема дозволата за работење со хартии од вредност на
овластено правно лице.
(2) Комисијата за хартии од вредност за одземањето
на дозволата за работа со хартии од вредност на овластено правно лице веднаш ја известува јавноста за одземањето на дозволата преку својата веб-страница и со
објавување соопштение преку еден дневен весник кој
се издава во Република Македонија.
Член 4
Овластено правно лице на кое му е одземена дозволата за работа со хартии од вредност веднаш по приемот на решението за одземање на дозволата за работа
со хартии од вредност должно е да ги извести сите клиенти за одземањето на дозволата.
Член 5
На седницата на Комисијата на која е донесено Решение за одземање на дозволата за вршење на услуги
во врска со хартии од вредност, Комисијата може да
донесе решение со кое определува кое овластено правно лице ќе го преземе вршењето на услуги.
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Член 6
Овластеното правно лице кое е определено од страна на Комисијата за преземање на вршење на услуги,
мора да има добиено дозвола од Комисијата, за вршење
најмалку на оние услуги со хартии од вредност како и
овластеното правно лице на кое му е одземена дозволата за работа со хартии од вредност.
Член 7
Решението од член 4 од овој Правилник задолжително ги содржи следните податоци:
• Овластено правно лице на кое му е одземена дозволата за вршење на услуги со хартии од вредност;
• Овластено правно лице кое ќе го преземе вршењето на услугите и
• Рок за примопредавање на услугите.
Член 8
(1) Овластеното правно лице од кое се презема вршењето на услуги и овластеното правно лице кое е назначено во решението на Комисијата од член 5 за вршење на преземените услуги во рок од 3 дена од добивање на решението со договор ги регулираат меѓусебните
права и обврски.
(2) Примерок од договорот од став 1 на овој член
задолжително се доставува до Комисијата.
Член 9
Заедно со вршењето на услуги во врска со хартии
од вредност, определеното овластено правно лице за
преземање на услуги ги презема и финансиските средства кои се уплатени од клиентите кои се чуваат на посебни сметки кај овластена институција.
Член 10
Овластеното правно лице на кое му се одзема дозволата за работа со хартии од вредност должно е да ги реализира сите склучени купопродажни трансакции на денот, како и 3 дена пред донесувањето на решението за
одземање на дозволата за работа со хартии од вредност.
Член 11
Од денот на донесување на решението за одземање
на дозволата за работа со хартии од вредност, овластеното правно лице на кое му се одзема дозволата не
смее да ги презема активностите кои се предмет на забрана.
Член 12
Донесеното решение за преземање на услуги Комисијата го доставува до берзата и депозитарот.
Член 13
Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.03-2667/1
Комисија за хартии од вредност
1 декември 2006 година
Претседател,
Скопје
проф. д-р. Весна Пендовска, с.р.
___________

87.
Врз основа на член 190, став 1 и член 34, став 4 од
Законот за хартии од вредност (“Службен весник на
Република Македонија” број 95 /2005 година), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 0112-2006 година донесе
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ПРАВИЛНИК
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА
СТРУКТУРА И НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА
ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ДЕПОЗИТАР НА
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И НА СРЕДСТВАТА
ШТО ЈА СОЧИНУВААТ ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА
Општи одредби
Член 1
Со Правилникот за определување на задолжителната структура и начинот на пресметка на основната
главнина на депозитар на хартии од вредност (во понатамошниот текст: депозитар), и на средствата што ја
сочинуваат основната главнина (во понатамошниот
текст: Правилник) се уредува определувањето на задолжителната структура и начинот на пресметка на основната главнина на депозитар и на средствата на депозитарот со дозвола за работење со хартии од вредност добиена од Комисијата за хартии од вредност (во
понатамошниот текст: Комисија), а особено:
- дефинирање на основната главнина на депозитар;
- структура на основната главнина при основање на
депозитар;
- минимален износ на основната главнина со кој депозитарот треба да располага во континуитет;
- начин на пресметка на вредноста на средствата
што ја сочинуваат основната главнина на депозитарот;
- содржина, начин и рокови на поднесување на известување до Комисијата за износот на основната главнина и на средствата со кои располага депозитарот;
- контрола на основната главнина и на средствата
со кои депозитарот треба да располага континуирано.
Основна главнина на депозитар
Член 2
Основна главнина на депозитар е вкупниот износ на
сите влогови на акционерите, при што износот на основната главнина е еднаков на збирот на номиналниот износ на сите влогови на основачите, односно на номиналниот износ на сите акции издадени од депозитарот.
Минимален износ на основна главнина
на депозитар
Член 3
Депозитар е должен да поседува и одржува во секој
момент основна главнина во износ од најмалку 500.000
евра.
Структура на основна главнина на депозитар при
основање
Член 4
(1) Основната главнина на депозитарот при основањето се состои од влоговите на основачите кои можат
да бидат во вид на пари, ствари (подвижни и недвижни) и права што имаат имотна вредност, коишто можат
да се проценат и изразат во пари (непаричен влог).
(2) Основната главнина на депозитарот при основањето ја има следната структура:
- минимален износ на паричен влог од 20% од основната главнина;
- максимален износ на влогот во хартии од вредност во висина до 25% од основната главнина;

