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2502.
Врз основа на член 19 став (9) од Законот за практикантство („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 98/19 и 103/21), министерот за труд и
социјална политика донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА
ИЗРЕЧЕНИТЕ ИНСПЕКЦИСКИ МЕРКИ ОПОМЕНИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на водење на евиденција за изречените инспекциски мерки
опомени.
Член 2
Евиденцијата за изречените инспекциски мерки
опомени се води во електронска форма.
Евиденцијата од ставот 1 на овој член содржи рубрики за: реден број, број и датум на решението со кое е изречена опомената, име и презиме на лицето кое го сторило прекршокот за кој се изрекува опомена, живеалиште/престојувалиште, назив и седиште на работодавачот, кратко означување на видот на прекршокот за кој се
изрекува опомената, име и презиме на инспекторот за
труд кој ја изрекол опомената и забелешка.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденцијата за спроведената едукација бр.08-4468/3 од 17 јуни
2019 година („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.127/19).
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 08-4475/7
30 јули 2021 година
Скопје

Министер,
Јагода Шахпаска, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2503.
Врз основа на член 9, член 10, член 13, член 14,
член 17, член 18 и член 19 од Законот за инвестициски
фондови („Службен весник на Република Македонија“
бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015,
23/2016 и 31/2020), а постапувајќи по барањата заведени под број УП1 08-5 доставени на ден 28.01.2021 година од страна на ДУИФ Вега Фондови АД Скопје – во
основање, Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 29.06.2021 година донесе
РЕШЕНИЕ
1. СЕ ДАВА одобрение на барањето за основање на
ДУИФ Вега Фондови АД Скопје, со седиште на Бул.
Климент Охридски бр. 45 кат 1 лок. 10, Скопје.
2. Предмет на работење на ДУИФ Вега Фондови
АД Скопје ќе биде основање и управување со отворени
инвестициски фондови, водење на работи на управување со средства за сметка на индивидуален клиент –
сопственик на портфолио и инвестиционо советување
согласно член 6 став 1 и став 2 од Законот за инвестициски фондови.
3. СЕ ДАВА одобрение на барањето за давање согласност на Статутот на ДУИФ Вега Фондови АД Скопје донесен на ден 26.04.2021 година.

4. СЕ ДАВА согласност на лицето Александра Митев
со адреса на ул. Донбас бр 14/1-23 од Скопје да се стекне со
квалификувано учество во ДУИФ Вега Фондови АД
Скопје, односно да се стекне со акции со право на глас чиј
вкупен кумулативен износ не надминува 50% од вкупно издадените акции со право на глас на друштвото.
5. СЕ ДАВА согласност на лицето Сашо Дракуловски со адреса на ул. Њуделхиска бр. Б3 - 4 - 17 од
Скопје, да се стекне со квалификувано учество во ДУИФ Вега Фондови АД Скопје, односно да се стекне со
акции со право на глас чиј вкупен кумулативен износ
не надминува 30% од вкупно издадените акции со право на глас на друштвото.
6. СЕ ДАВА согласност на лицето Стефан Степаноски со адреса на ул. Тодор Александров бр. 85/1-4 од
Скопје, да се стекне со квалификувано учество во ДУИФ Вега Фондови АД Скопје, односно да се стекне со
акции со право на глас чиј вкупен кумулативен износ
не надминува 30% од вкупно издадените акции со право на глас на друштвото.
7. СЕ ДАВА согласност за именување на лицето
Сашо Дракуловски за извршен член на Одборот на директори, односно главен извршен директор на ДУИФ
Вега Фондови АД Скопје.
8. СЕ ДАВА согласност за именување на лицето Огнен
Тилиќ за извршен член на Одборот на директори, односно
извршен директор на ДУИФ Вега Фондови АД Скопје.
9. Согласноста од точките 7 и 8 се дава во времетраење до првото годишно собрание на друштвото.
10. ДУИФ Вега Фондови АД Скопје е должно до
Комисијата за хартии од вредност да достави извод од
извршената регистрација во рок од петнаесет дена по
извршениот упис во Трговскиот регистар.
11. Ова решение ќе се објави во „Службен весник
на РСМ“.
Број УП1 08-5
29 јуни 2021 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

Në bazë të nenit 9, nenit 10, nenit 13, nenit 14, nenit
17, nenit 18 dhe nenit 19 të Ligjit të Fondeve të
Investimeve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” nr.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013,
145/2015, 23/2016 dhe 31/2020), e duke vepruar ndaj
kërkesave të regjistruara nën numrin PA1 08-5 të
dorëzuara më datë 28.1.2021 nga ana e SHAFI “Vega
Fondovi” SHA, Shkup – në themelim, Komisioni i Letrave
me Vlerë në seancën e mbajtur më 29.6.2021, miratoi
AKTVENDIM
1. JEPET miratimi i kërkesës për themelim të SHAFI
“Vega Fondovi” SHA, Shkup, me seli në bul. “Klimenti i
Ohrit” nr. 45 kati i 1-rë, lok. 10, Shkup.
2. Lëndë e punës së SHAFI “Vega Fondovi” SHA,
Shkup, do jetë themelimi dhe administrimi me fonde të
hapura investimi, udhëheqje e punëve të menaxhimit me
mjetet për llogarinë e klientit individual – pronar i
portofolit dhe këshillimit për investim në pajtim me nenin
6 paragrafi (1) dhe paragrafi (2) të Ligjit të Fondeve të
Investimeve.
3. JEPET miratimi i kërkesës për dhënie të pëlqimit të
Statutit të SHAFI “Vega Fondovi” SHA, Shkup të miratuar
më 26.4.2021.
4. JEPET pëlqimi për Aleksandra Mitevën me adresë
në rr. “Donbas” nr.14/1-23 nga Shkupi për të përvetësuar
pjesëmarrje të kualifkuar në SHAFI “Vega Fondovi” SHA,
Shkup, respektivisht të përvetësojë aksione me të drejtë
vote, shuma kumulative e të cilave nuk tejkalon 50% të
gjithsej aksioneve të emetuara me të drejtë vote të
shoqërisë.

