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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
6287.
Врз основа на член 114 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,
43/2014, 15/2015, 154/2015 и 192/2015), Комисијата за
хартии од вредност на РМ постапувајќи по барањето
бр.УП1 08-153 од 17.11.2015 година на седницата одржана на ден 16.12.2015 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на
лицето Биљана Стојановиќ од Скопје издадена со Решение бр.07-650/4 од 13.04.2006 година од Комисијата
за хартии од вредност на РМ.
2. Дозволата за работење на брокер на лицето Биљана Стојановиќ се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на брокер на лицето Биљана Стојановиќ престанува да важи и пред истекот на
рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите
предвидени со Закон.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Бр. УП1 08-153
по овластување на Претседател
16 декември 2015 година
Комисионер,
Скопје
Милаим Ајдини, с.р.
_________
6288.
Врз основа на член 114 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,
43/2014, 15/2015, 154/2015 и 192/2015) Комисијата за
хартии од вредност на РМ постапувајќи по барањето
бр.УП1 08-154 од 17.11.2015 година на седницата одржана на ден 16.12.2015 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на
лицето Лидија Трајковиќ од Скопје издадена со Решение бр. 07-649/4 од 13.4.2006 година од Комисијата за
хартии од вредност на РМ.
2. Дозволата за работење на брокер на лицето Лидија Трајковиќ се обновува за период од 5 (пет) години
од денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на брокер на лицето Лидија Трајковиќ престанува да важи и пред истекот на
рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите
предвидени со Закон.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-154
16 декември 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
по овластување на Претседател
Комисионер,
Милаим Ајдини, с.р.

6289.
Комисијата за хартии од вредност на Република
Македонија врз основа на член 52 од Законот за инвестициски фондови (“Службен весник на РМ” бр.
12/2009 бр. 67/2010, бр. 24/2011, бр. 188/2013 и бр.
145/2015), постапувајќи по Поднесокот бр. 034206/1/15 од 01.12.2015 година на Друштвото за управување со инвестициски фондови КБ Публикум Инвест
АД Скопје на седницата одржана на ден 16.12.2015 година донесе
Р ЕШЕНИ Е
1. На Друштвото за управување со инвестициски
фондови КБ Публикум Инвест АД Скопје со седиште
на ул. Св. Кирил и Методиј бр. 50, Скопје, се дава согласност на:
- Одлуката за измени на Статутот на отворениот инвестициски фонд КБ Публикум – Паричен број 024208/1/15 од 01.12.2015 година како и на пречистениот
текст на статутот број 02- 4208/1/15 од 01.12.2015 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Бр. 01 УП 08-157
по овластување на Претседател
16 декември 2015 година
Комисионер,
Скопје
Милаим Ајдини, с.р.
_________
6290.
Врз основа на член 190, член 232-б и член 232-в од
Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ
број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011,
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015 и
192/2015),Комисијата за хартии од вредност на Репулика Македонија на седницата одржана на 16.12.2015 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА ЕДИНСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРЕКРШОЦИТЕ, ИЗРЕЧЕНИТЕ
ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ И ДОНЕСЕНИТЕ ОДЛУКИ И РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ПРЕКРШОЧНИ ПЛАТНИ НАЛОЗИ И НАЧИНОТ НА ПРИСТАП
ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД РЕГИСТРИТЕ
Член 1
Со Правилникот за формата, содржината и начинот
на водење на Регистар на единствена евиденција на
прекршоците, изречените прекршочни санкции и донесените одлуки и Регистар на издадени прекршочни
платни налози и начинот на пристап до информациите
од Регистрите (во натамошниот текст: Правилник) се
уредува формата, содржината и начинот на водење на
Регистар на единствена евиденција на прекршоците,
изречените прекршочни санкции и донесените одлуки
и Регистар на издадени прекршочни платни налози и
начинот на пристап до информациите од Регистрите
(во натамошниот текст: Регистар).
Регистрите од став 1 на овој член се водат во Комисијата за хартии од вредност.
Член 2
Во Регистарот на единствената евиденција на прекршоците, изречените прекршочни санкции и донесените одлуки се запишуваат следните податоци:
1. Реден број во Регистарот;
2. Податоци за барањето:
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- подносител на барањето;
- број на барањето;
- дата на прием;
3. Податоци за сторител на прекршокот:
- назив односно име и презиме;
- седиште односно адреса;
- одговорно лице за сторител правно лице;
4. Опис на прекршокот:
- закон;
- повреден член од законот;
- член каде е предвиден прекршокот;
5. Заклучок за поведување на прекршочна постапка:
- дата на донесување;
- изјаснување по заклучокот;
6. Податоци за одлуката на Комисијата за одлучување по прекршок:
- дата на донесување;
- вид на изречена санкција;
- висина на глоба;
- дата на доставување;
- рок за жалба;
7. Постапка по жалба:
- дата на достава на жалба;
- дата на достава на жалба до второстепена комисија;
- одлука на второстепена комисија;
- дата на достава на одлука од второстепена комисија до странката;
- постапување на Комисијата за одлучување по
прекршок по одлуката на второстепената комисија;
8. Извршност на одлуката;
9. Дата на достава на допис за извршување до УЈП;
10. Поведен управен спор;
11. Пресуда;
12. Постапување по пресуда на управен суд;
13. Правосилност на одлука;
14. Забелешкa.
Член 3
Во Регистарот на издадени прекршочни платни налози се запишуваат следните податоци:
1. Податоци за сторител на прекршок
- назив односно име и презиме
- седиште односно адреса
- одговорно лице за сторител правно лице
2. Податоци за прекршокот
- во кој закон е предвиден
- кој член е повреден
- член каде е предвиден прекршокот
3. Податоци за постапката
- дата на спроведување
(за физичко лице и правно лице)
- исход од постапката
- записник (број и датум)
- платен налог
(за одговорно лице во правно лице)
- исход од постапката
- записник (број и датум)
- платен налог
4. Податоци за глобата
- износ
- дали е платена
- дата на известување
5. Податоци за поднесена прекршочна пријава
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Член 4
Формата и содржината на Регистарот на единствената евиденција на прекршоците и изречените прекршочни глоби и Регистарот на издадени прекршочни
платни налози е пропишана со образец 1 ,, Регистарот
на единствената евиденција на прекршоците и изречените прекршочни глоби,, и образец 2 ,, Регистарот на
издадени прекршочни платни налози,, кои се составен
дел на овој Правилник.
Член 5
Податоците за Регистрите, Комисијата ги добива од
сопствена евиденција, субјектите против кои ја изрекува санкцијата и други институции кои располагаат со
податоци за внес во Регистарот.
Член 6
Податоците во Регистрите имаат статус на претпоставена точност и вистинитост.
За точноста на податоците што се содржани во Регистарот одговорни се субјектите од членот 5 на овој
Правилник согласно евиденцијата на податоци со која
располагаат.
Член 7
Податоците во Регистарот се водат во електронска
форма.
Член 8
Информации од Регистрите, Комисијата може да
дава по образложено барање на други државни органи,
правни или физички лица кои имаат правен интерес.
Член 9
Регистарот на единствената евиденција на прекршоците и изречените прекршочни глоби се ажурира од
страна на Комисијата за одлучување по прекршок при
Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
Регистарот на издадени прекршочни платни налози
се ажурира од страна на лицата вработени во Комисијата за хартии од вредност кои ја спроведуваат постапката за издадени прекршочни платни налози.
Лицата од став 1 и став 2 на овој член се должни да
ги ажурираат податоците во Регистрите не подоцна од
5 (пет) работни дена од денот на добивање на податоците.
Член 10
Со денот на влегување во сила на овој Правилник,
престанува да важи Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на Регистер на единствена
евиденција на прекршоците, изречените прекршочни
глоби (санкции), склучени спогодби за посредување и
донесените одлуки од страна на Комисијата за хартии
од вредност и начинот на пристап до информациите од
Регистерот бр. 03-4223/4 од 19.12.2008 година.
Член 11
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во ,,Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 03-1455/4
16 декември 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
по овластување на Претседател
Комисионер,
Милаим Ајдини, с.р.
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