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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
671.
Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 44 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и
61/2015), објавува
ОГЛАС
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ
СУД СВЕТИ НИКОЛЕ
Кандидатите за избор на претседател треба да ги
исполнуваат условите предвидени во член 45 и член 47
од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник
на РМ“ бр.150/2010).
Заинтересираните кандидати пријавата заедно
со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија, ул. „Македонија“ бр.5, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. Образецот за пријава може да се подигне во
електронска форма на WEB страната на Судскиот
совет на Република Mакедонија на следната адреса:
prijava.doc. Некомплетните документи нема да се
разгледуваат.
Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат
психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16
од Законот за изменување и дополнување на Законот за
судовите („Службен весник на РМ“ бр.150/2010). По
однос на термините за полагање на тестовите, кандидатите ќе бидат дополнително известени од страна на
Судскиот совет на РМ.
Трошоците за полагање на психолошкиoт тест и
тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите.
Бр. 08-496/2
28 март 2017 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
672.
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 Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 0843 од 15.2.2017 година на седницата одржана на ден
23.3.2017 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР
1. Се обновува дозволата за работење на брокер
на лицето Зорица Пиперкоска од Скопје издадена
со Решение бр.07-1623/5 од 2.7.2007 година и обновена на ден 16.5.2012 година со Решение бр. УП1
08-184.
2. Дозволата за работење на брокер на лицето Зорица Пиперкоска се обновува за период од 5 (пет) години
од денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на брокер на лицето Зорица Пиперкоска 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 08-43
23 март 2017 година
Скопје

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

673.
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 Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 0846 од 22.2.2017 година на седницата одржана на ден
23.3.2017 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на
лицето Филип Јаневски од Скопје издадена со Решение
бр.УП1 08-22 од 4.4.2012 година.
2. Дозволата за работење на брокер на лицето Филип Јаневски се обновува за период од 5 (пет) години
од денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на брокер на лицето Филип Јаневски 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 08-46
23 март 2017 година
Скопје

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

30 март 2017

Бр. 40 - Стр. 3

674.
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 Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 0847 од 22.2.2017 година на седницата одржана на ден
23.3.2017 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК
1. Се обновува дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Филип Јаневски од Скопје издадена со Решение бр.УП1 08-23 од 4.4.2012 година од
Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Филип Јаневски се обновува за период
од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Филип Јаневски 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 08-47
23 март 2017 година
Скопје

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

675.
Врз основа на 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, 154/2015, 192/2015
и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 0850 од 24.2.2017 година на седницата одржана на ден
23.3.2017 година го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА
ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК
1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен
советник на лицето Лазар Неданоски од Скопје.
2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Лазар Неданоски се дава за период од 5
(пет) години од денот на издавањето.
3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Лазар Неданоски 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 08-50
23 март 2017 година
Скопје

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

676.
Врз основа на член 49 од Законот за преземање на
акционерските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр.69/2013, 188/2013, 166/2014, 154/2015 и
23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 23.3.2017
година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
1. СЕ УТВРДУВА ЗА УСПЕШНА понудата за преземање на акции издадени од Единство АД Струмица
дадена од лицата Димитар Поповски и Иљо Кузманов.
2. СЕ ЗАДОЛЖУВА преземачот од точка 1, ова решение да го објави на начин како што е објавена понудата за преземање.
3. Жалбата изјавена против ова решение не го одложува неговото извршување.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Број 10-8
23 март 2017 година
Скопје

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

677.
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став
4 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), како и врз основа на
член 10 став 2 и член 12-a од Правилникот за начин и
време на запишување и бришење на акционерско
друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на
податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
6/2007, 31/2011, 76/2013 и 84/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 23.3.2017 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА
СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ
1. Акционерското друштво за примарна и финална
обработка на дрво „ОГРАЖДЕН“ Берово СЕ БРИШЕ
од Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување, поради стечај.
2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
УП1 10-54
23 март 2017 година
Скопје

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