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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 

НА БРОКЕР 

 

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

лицето Тони Павловски од Скопје издадена со Решение 

бр.07-502/4 од 10.3.2006 година од Комисијата за хар-

тии од вредност на РМ. 

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Тони 

Павловски се обновува за период од 5 (пет) години од 

денот на донесувањето на ова решение. 

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Тони 

Павловски престанува да важи и пред истекот на рокот 

утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-

дени со Закон. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. УП1 08-124 Комисија за хартии од вредност 

5 ноември 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

________ 

5451. 

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вред-

ност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 

7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 

15/2015 и 154/2015) Комисијата за хартии од вредност 

на Република Македонија постапувајќи по барањето 

бр.УП1 08-125 од 14.10.2015 година на седницата од-

ржана на ден 5.11.2015 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 

НА БРОКЕР 

 

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

лицето Жарко Атанасовски од Скопје издадена со Ре-

шение бр.07-499/4 од 10.3.2006 година од Комисијата 

за хартии од вредност на РМ. 

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Жар-

ко Атанасовски се обновува за период од 5 (пет) годи-

ни од денот на донесување на ова решение. 

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Жар-

ко Атанасовски 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 донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. УП1 08-125 Комисија за хартии од вредност 

5 ноември 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

5452. 

Врз основа на член 1 став 2, член 151 од Законот за 

хартии од вредност („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 

135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015 и 

154/2015), член 212 и член 242 став 2 од Законот за оп-

штата управна постапка („Сл. весник на РМ“ бр. 

38/2005, 110/2008 и 51/2011), Комисијата за хартии од 

вредност на РМ постапувајќи по решение на Државна-

та комисија за одлучување во управна постапка и по-

стапка од работен однос во втор степен бр.УП 0810-4 

од 24.9.2015 година на седницата одржана на ден 

5.11.2015 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА  

ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 

 

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен 

советник на лицето Тања Поповска од Скопје.  

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-

ник на лицето Тања Поповска се дава за период од 5 

(пет) години од денот на донесување на ова решение. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-

ник на лицето Тања Поповска престанува да важи и 

пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова реше-

ние во случаите предвидени со Закон. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. УП1 08-133 Комисија за хартии од вредност 

5 ноември 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

________ 

5453. 

Врз основа на член 190 став 1 и член 232-в став 14 

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 и 154/2015), член 

137-а став 12 од Законот за инвестициски фондови 

(„Службен весник на РМ” бр. 12/2009, 67/2010, 

24/2011, 188/2013 и 145/2015) и член 68 став 12 од За-

конот за преземање на акционерски друштва („Служ-

бен весник на РМ”  бр. 69/2013, 188/2013, 166/2014 и 

154/2015), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на ден 

5.11.2015 година  донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  

ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ 

 

Член 1 

Со Правилникот за формата и содржината на прек-

ршочниот платен налог се пропишува формата и сод-

ржината на образецот на прекршочниот платен налог 
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кој овластените лица за спроведување на контрола од-

носно надзор од страна на Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија (во натамошниот 

текст: овластени лица), се должни да го издадат на сто-

рителот на прекршокот при спроведување на постапка 

за издавање на прекршочен платен налог (во натамош-

ниот текст: правилник). 

 

Член 2 

За сите прекршоци за кои е надлежна Комисијата за 

хартии од вредност на Република Македонија, овласте-

ните лица за спроведување на контрола односно надзор 

од страна на Комисијата, при констатирање на прекр-

шок се должни на сторителот на прекршокот да му 

предложат постапка за издавање на прекршочен платен 

налог, пред да го поднесат барањето за прекршочна по-

стапка. 

 

Член 3 

Прекршочниот платен налог задолжително содржи 

податоци за сторителот на прекршокот, податоци за 

сторениот прекршок, опис на прекршокот, податоци за 

глобата која сторителот треба да ја плати доколку ја 

прифати постапката за издавање на прекршочен платен 

налог и правна поука. 

Формата и содржината на прекршочниот платен на-

лог е пропишана со образец 1 ,,Прекршочен платен на-

лог за наплата на глоба на физичко лице“ и со образец 

2 ,,Прекршочен платен налог за наплата на глоба на 

правно лице“ кои се составен дел на овој Правилник. 

 

Член 4 

Доколку прекршочниот платен налог се издава на 

физичко лице истиот во делот податоци за сторителот 

на прекршокот задолжително содржи: 

- име и презиме на сторителот; 

- единствен матичен број на граѓанинот или број на 

патна исправа и држава доколку се работи за странско 

физичко лице; 

- место на живеење; 

- место и датум на раѓање; 

- занимање; 

- државјанство; 

- број на трансакциска сметка и банка во која се во-

ди трансакциската сметка;  

- адреса на електронско сандаче; 

- назив и седиште на правно лице доколку се работи 

за одговорно лице на правно лице и функција што ја 

врши во тоа правно лице. 

Доколку прекршочниот платен налог се издава на 

правно лице истиот во делот податоци за сторителот на 

прекршокот задолжително содржи: 

- назив на правното лице; 

- седиште на правното лице; 

- матичен број на правното лице; 

- даночен број на правното лице; 

- број на трансакциска сметка и банка во која се во-

ди трансакциската сметка на правното лице; 

- адреса на електронско сандаче на правното лице; 

- одговорно лице во правното лице и функцијата 

која ја врши во тоа правно лице. 

 

Член 5 

Во делот кој се однесува на сторениот прекршок 

прекршочниот платен налог задолжително содржи: 

- ден на сторување на прекршокот; 

- време на сторување на прекршокот; 

- место на сторување на прекршокот; 

- правна квалификација на прекршокот; 

- износот на глобата предвидена со закон. 

 

Член 6 

Во делот кој се однесува на податоци за глобата ко-

ја сторителот треба да ја плати доколку ја прифати по-

стапката за издавање на прекршочен платен налог, 

прекршочниот платен налог задолжително содржи: 

- износот на глобата која сторителот треба да ја 

плати;  

- број на сметката за плаќање; 

- рок за плаќање на глобата. 

 

Член 7 

Правната поука во прекршочниот платен налог за-

должително содржи: 

- напомена дека сторителот на прекршокот кој ќе ја 

плати глобата во определениот рок, ќе плати само по-

ловина од изречената глоба; 

- задолжение дека доколку сторителот ја плати гло-

бата во предвидениот рок должен е во рок од 3 (три) 

дена од денот на извршеното плаќање да достави до 

Комисијата за хартии од вредност доказ за извршената 

уплата; 

- напомена дека доколку сторителот не ја плати 

глобата во определениот рок ќе биде поднесено барање 

за поведување на прекршочна постапка. 

 

Член 8 

Со влегување во сила на овој Правилник престану-

ва да важи Правилникот за форма и содржина на прек-

ршочен платен налог („Службен весник на РМ“ бр. 

167/2015) од времен карактер. 

 

Член 9 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 03-1313/3 Комисија за хартии од вредност 

5 ноември 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
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