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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
1.
Врз основа на член 55 од Законот за организација и

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

работа на органите на државната управа („Службен

2.

весник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и

Врз основа на член 46 став 1 точка в) и член 184
точка љ) од Законот за хартии од вредност („Службен
весник на РМ“ број 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), постапувајќи по барањето на Централниот депозитар за хартии од вредност АД
Скопје број 03-6372/2 од 23.11.2016 година и број 036613/2 од 06.12.2016 година, Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на седницата одржана на 16.12.2016 година донесе

член 18 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 72/16 и 142/16),
министерот за правда на ден 3 јануари 2017 година, го
донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА
НА НОТАРОТ
1. На нотарот Севим Дестани од Куманово, со
службено седиште за подрачјето на Основниот суд во
Куманово, му престанува службата на нотар поради
навршени 64 години возраст.
2. Решението влегува во сила на ден 5.1.2017 година.
Образложение
Со решение на министерот за правда бр. 04-4417/22
од 17.11.1998 година, врз основа на третиот конкурс
лицето Севим Дестани е именуван за нотар на подрачјето на Основниот суд во Куманово. Нотарот Севим
Дестани од Куманово, роден на 5.1.1953 година, на ден
5.1.2017 година навршува 64 години возраст, поради
што ги исполнува условите за престанок на службата
на нотарот.
Согласно наведеното, а врз основа на член 18 став
(1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот
(„Службен весник на РМ“ бр. 72/16 и 142/16), министерот за правда одлучи како во диспозитивот на ова решение.
Правна поука: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30
дена од денот на приемот на решението.
Бр. 09-10/1
3 јануари 2017 година

Министер за правда,

Скопје

Валдет Џафери с.р.

Р Е Ш Е Н И Е
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлука за измени
на Тарифата на услугите што ги врши Централниот
депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на депозитарот и корисниците на неговите услуги број 02-6372/1 од 23.11.2016 година, донесена на седница на Одборот на директори на Депозитарот, одржана на ден 23.11.2016 година и на Одлуката
за изменување на Одлуката за измени на Тарифата на
услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата
на депозитарот и корисниците на неговите услуги број
02-6613/1 од 5.12.2016 година, донесена на седница на
Одборот на директори на Депозитарот, одржана на ден
5.12.2016 година, со исклучок на член 4 став 2 од Одлуката број 02-6372/1 од 23.11.2016 година.
2. Согласноста од точка 1 од ова решение започнува да важи сметано од 1.1.2017 година.
3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за
хартии од вредност АД Скопје, во рок од 15 дена од
приемот на ова Решение да достави до Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија пречистен текст на Тарифата на услугите што ги врши Централниот депозитар АД Скопје за учесниците во работата на Депозитарот и корисниците на неговите услуги.
4. Ова Решение ќе се објави во “Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. УП1 08-89
16 декември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
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4.
Врз основа на член 184 став 1 точка ј, а во врска со

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од

член 89 од Законот за хартии од вредност („Службен

вредност („Службен весник на Република Македонија“

весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007,

бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,

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

188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и

15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) постапувајќи по

23/2016) постапувајќи по Барањето бр.УП1 08-94 од

Барањето бр.УП1 08-92 од 1.12.2016 година од страна

15.12.2016 година од страна на ТТК Банка АД Скопје

на Македонска берза АД Скопје за давање согласност

за давање согласност за именување на лицето Јосиф

за именување на лицето Иван Штериев за директор на

Костандиновски за раководител на Одделот за работа

Македонска берза АД Скопје, Комисијата за хартии од

со хартии од вредност на ТТК Банка АД Скопје, Коми-

вредност на Република Македонија на седницата од-

сијата за хартии од вредност на Република Македонија

ржана на ден 28.12.2016 година донесе

на седницата одржана на ден 28.12.2016 година донесе

РЕШЕНИЕ
1. Се дава согласност за именување на лицето Иван
Штериев, дипломиран економист од Скопје, за главен
извршен директор на Македонска берза АД Скопје.
2. Согласноста за именување на Иван Штериев за
главен извршен директор на Македонска берза АД
Скопје се дава до 28.11.2020 година согласно Одлуката
на Собрание на акционери на Македонска берза АД
Скопје бр.02-1460/1 од 28.11.2016 година за именување
на членови на Одборот на директори и Одлуката на
Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје
бр.02-1463/1 од 28.11.2016 година за именување на главен извршен директор на Македонска берза АД Скопје.
3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на
разрешување на Иван Штериев од функцијата главен
извршен директор на Македонска берза АД Скопје, со

РЕШЕНИЕ
1. Се дава согласност за именување на Јосиф Костандиновски за раководител на Одделот за работа со
хартии од вредност на ТТК Банка АД Скопје.
2. Согласноста за именување на Јосиф Костандиновски за раководител на Одделот за работа со хартии
од вредност на ТТК Банка АД Скопје се дава за период
од 6 (шест) месеци сметано од 1.1.2017 до 30.6.2017 година согласно Одлуката на Управен одбор на ТТК Банка АД Скопје за именување на раководител на Одделот
за работа со хартии од вредност бр.04-12934/1 од
13.12.2016 година.
3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на
разрешување на Јосиф Костандиновски од функцијата
раководител на Одделот за работа со хартии од вред-

денот на одземање на согласноста за именување на ди-

ност на ТТК Банка АД Скопје, со денот на одземање на

ректор од страна на Комисијата за хартии од вредност

согласноста за именување на раководител од страна на

на Република Македонија и во други случаи утврдени

Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-

со закон.

донија и во други случаи утврдени со закон.

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

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

Република Македонија“.
Бр. УП1 08-92

Комисија за хартии од вредност

Бр. УП1 08-94

Комисија за хартии од вредност

28 декември 2016 година

на Република Македонија

28 декември 2016 година

на Република Македонија

Скопје

Претседател,

Скопје

Претседател,

м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
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