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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2282. 
Врз основа на член 152 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, 154/2015, 192/2015 и 
23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-7 
од 09.02.2018 година на седницата одржана на ден 
22.06.2018 година го донесе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 

НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 
 
1. Се обновува дозволата за работење на инвестици-

онен советник на лицето Андреј Пулејков издадена со 
Решение бр.07-1593/4 од 19.05.2008 година од Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија и 
обновена со Решение бр.УП1 08-5 на ден 21.03.2013 го-
дина за период од пет години. 

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на лицето Андреј Пулејков се обновува за период 
од 5 (пет) години од денот на донесување на ова реше-
ние. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на лицето Андреј Пулејков престанува да важи и 
пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова реше-
ние во случаите предвидени со Закон. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Број УП1 08-7 Комисија за хартии од вредност 

22 јуни 2018 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
__________ 

2283. 
Врз основа на член 152 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, 154/2015, 192/2015 и 
23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-8 
од 16.02.2018 година на седницата одржана на ден 
22.06.2018 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 

 
1. Се обновува дозволата за работење на инвестици-

онен советник на лицето Весна Каркинска издадена со 
Решение бр.07-724/4 од 19.05.2008 година од Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија и 
обновена со Решение бр.УП1 08-6 на ден 21.03.2013 го-
дина за период од пет години. 

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на лицето Весна Каркинска се обновува за период 
од 5 (пет) години од денот на донесување на ова реше-
ние. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на лицето Весна Каркинска престанува да важи и 
пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова реше-
ние во случаите предвидени со Закон. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Број УП1 08-8 Комисија за хартии од вредност 

22 јуни 2018 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
__________ 

2284. 
Врз основа на член 114 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, 154/2015, 192/2015 и 
23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-10 
од 09.03.2018 година на седницата одржана на ден 
22.06.2018 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 Даринка Дамјановиќ од Скопје издадена со Ре-
шение бр.07-2965/6 од 20.08.2008 година и обновена на 
ден 06.06.2013 година со Решение бр.УП1 08-32 за пе-
риод од пет години.  

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Да-
ринка Дамјановиќ се обновува за период од 5 (пет) го-
дини од денот на донесување на ова решение. 

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Да-
ринка Дамјановиќ  престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаи-
те предвидени со Закон. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Број УП1 08-10 Комисија за хартии од вредност 

22 јуни 2018 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
__________ 

2285. 
Врз основа на член 152 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, 154/2015, 192/2015 и 
23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-11 
од 16.03.2018 година на седницата одржана на ден 
22.06.2018 година го донесе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 

НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 
 
1. Се обновува дозволата за работење на инвестици-

онен советник на лицето Горан Марковски од Скопје 
издадена со Решение бр.07-3009/3 од 20.08.2008 година 
од Комисијата за хартии од вредност на Република Ма-
кедонија и обновена со Решение бр.УП1 08-33 на ден 
06.06.2013 година за период од пет години. 

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на лицето Горан Марковски се обновува за период 
од 5 (пет) години од денот на донесување на ова реше-
ние. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на лицето Горан Марковски престанува да важи и 
пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова реше-
ние во случаите предвидени со Закон. 



28 јуни 2018  Бр. 119 - Стр. 3 

 
 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Број УП1 08-11 Комисија за хартии од вредност 

22 јуни 2018 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
__________ 

2286. 
Врз основа на член 114 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, 154/2015, 192/2015 и 
23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-12 
од 26.03.2018 година на седницата одржана на ден 
22.06.2018 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 Владимир Спасовски од Скопје издадена со Ре-
шение бр.07-2743/3 од 16.07.2008 година и обновена на 
ден 08.05.2013 година со Решение бр.УП1 08-16 за пе-
риод од пет години.  

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Вла-
димир Спасовски се обновува за период од 5 (пет) го-
дини од денот на донесување на ова решение. 

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Вла-
димир Спасовски  престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаи-
те предвидени со Закон. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Број УП1 08-12 Комисија за хартии од вредност 

22 јуни 2018 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
__________ 

2287. 
Врз основа на член 114 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, 154/2015, 192/2015 и 
23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-16 
од 29.03.2018 година на седницата одржана на ден 
22.06.2018 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 Драган Илкоски од Скопје издадена со Решение 
бр.07-2680/3 од 16.07.2008 година и обновена на ден 
08.05.2013 година со Решение бр.УП1 08-18 за период 
од пет години.  

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Дра-
ган Илкоски се обновува за период од 5 (пет) години од 
денот на донесување на ова решение. 

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Дра-
ган Илкоски  престанува да важи и пред истекот на ро-
кот утврден во точка 2 на ова решение во случаите 
предвидени со Закон. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Број УП1 08-16 Комисија за хартии од вредност 

22 јуни 2018 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

2288. 
Врз основа на член 152 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, 154/2015, 192/2015 и 
23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-17 
од 13.04.2018 година на седницата одржана на ден 
22.06.2018 година го донесе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 

НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 
 
1. Се обновува дозволата за работење на инвестици-

онен советник на лицето Емилија Брљамова издадена 
со Решение бр.07-1748/3 од 19.05.2008 година од Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија и обновена со Решение бр.УП1 08-22 на ден 
20.05.2013 година за период од пет години. 

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на лицето Емилија Брљамова се обновува за пери-
од од 5 (пет) години од денот на донесување на ова ре-
шение. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на лицето Емилија Брљамова престанува да важи и 
пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова реше-
ние во случаите предвидени со Закон. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Број УП1 08-17 Комисија за хартии од вредност 

22 јуни 2018 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
__________ 

2289. 
Врз основа на член 152 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, 154/2015, 192/2015 и 
23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-18 
од 13.04.2018 година на седницата одржана на ден 
22.06.2018 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 

 
1. Се обновува дозволата за работење на инвестици-

онен советник на лицето Кирил Настоски издадена со 
Решение бр.07-1023/3 од 19.05.2008 година од Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија и 
обновена со Решение бр.УП1 08-21 на ден 20.05.2013 
година за период од пет години. 

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на лицето Кирил Настоски се обновува за период 
од 5 (пет) години од денот на донесување на ова реше-
ние. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на лицето Кирил Настоски престанува да важи и 
пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова реше-
ние во случаите предвидени со Закон. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Број УП1 08-18 Комисија за хартии од вредност 

22 јуни 2018 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
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2290. 
Врз основа на член 114 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, 154/2015, 192/2015 и 
23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-19 
од 13.04.2018 година на седницата одржана на ден 
22.06.2018 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 Кирил Настоски издадена со Решение бр.07-
2555/3 од 16.07.2008 година и обновена на ден 
20.05.2013 година со Решение бр. УП1 08-20 за период 
од пет години.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Ки-

рил Настоски се обновува за период од 5 (пет) години 

од денот на донесување на ова решение. 

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Ки-

рил Настоски  престанува да важи и пред истекот на 

рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите 

предвидени со Закон. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Број УП1 08-19 Комисија за хартии од вредност 

22 јуни 2018 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
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