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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

450. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10) и член 8 став 1 алинеја 6 од Зако-
нот за катастар на недвижностите („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 40/08), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 11.02.2010 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење на Република Македонија се утвр-
дуваат работите инвестиционото планирање и капитал-
ното инвестирање за изградба и реконструкција на ин-
фраструктура и објекти во кои се реализираат дејно-
стите од јавен интерес основно образование, средно 
образование, високо образование, како и ученички и 
студентски стандард, а за што средствата се обезбедени 
со Буџетот на Република Македонија. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
   Бр. 51-497/1                Претседател на Владата 

11 февруари 2010 година      на Република Македонија, 
            Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

451. 
Врз основа на член 70 став 2 од Законот за домува-

ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
99/2009) министерот за транспорт и врски донесе 

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НОРМИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА ДОМУВАЊЕ 
ВО СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат нормите и стан-
дардите за домување во станбените згради. 
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2010 година............................................ 32

 Огласен дел........................................... 1-64
 

 
Член 2 

Одредбите на овој правилик се однесуваат и на ли-
цата кои по кој било основ трајно или привремено ко-
ристат станбен или деловен простор во станбената 
зграда, како и лицата кои во станбената зграда привре-
мено доаѓаат. 

 
Член 3 

Во станбените згради во влезот во ходникот на при-
земјето на видно место треба да има истакнато: 

- огласна табла; 
- список на сите станари со име и презиме, спрат и 

број на стан односно назив на фирми кои вршат делов-
на дејност во станбената зграда; 

- куќен ред; 
- упатство за  користење  на  заедничките  просто-

рии во станбената зграда; 
- противпожарен апарат; 
- упатство за постапување во случај на природни 

или други несреќи и 
- име и презиме на управителот или претседателот 

на заедницата на сопственици. 
 

Член 4 
Во ходникот од влезот на станбената зграда треба 

на видно место  да се поставени поштенски сандачиња 
со име и презиме на сопственикот  или закупецот на 
станот односно сопственикот или закупецот на делов-
ниот простор со број на станот и спрат на кој станот 
односно деловниот простор се наоѓа. 

 
Член 5 

Становите во  станбената  зграда  треба  да  се  ну-
мерирани согласно член 9 од Законот за домување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
99/2009). 

 
Член 6 

Сопствениците односно корисниците на станот или 
деловниот простор на влезната врата од станот однос-
но деловниот простор треба да истакнат натпис со име 
и презиме на сопственикот односно корисникот на ста-
нот, односно назив на фирмата на деловниот простор. 
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Член 7 
Ако зградата има стан или простор наменет за до-

мар на влезната врата од истиот треба да биде истакнат 
натпис домар. 

 
Член 8 

Правните и физичките лица кои вршат деловна деј-
ност во станбена зграда, називот на фирмата го истак-
нуваат и на фасадата од влезот од станбената зграда. 

 
Член 9 

Поставување на плакати, излози, рекламни натписи, 
јарболи за знамиња, антени, инсталации на кабелски 
телевизии и сл. на станбените згради можат да се по-
ставуваат само доколку тоа е во согласност со закон. 

 
Член 10 

По иселувањето од станот односно деловниот про-
стор корисникот на станот односно деловниот простор 
треба да ги отстрани поставените натписи и местото 
каде биле поставени да го доведе во состојба што била 
пред нивното поставување. 

 
Член 11 

Сопствениците односно корисниците на станови или 
деловни простории во станбената зграда можат да ги 
користат заедничките делови, посебните делови од згра-
дата и земјиштето што и припаѓа на зградата, но при 
користењето да не предизвикуваат штета на истите. 

 
Член 12 

Секој корисник на стан односно деловен простор во 
станбената зграда го пријавува секое оштетување и не-
функционирање на заеднички дел или уред во зградата 
на управителот односно на претседателот на заедница-
та на сопственици на станбената зграда. 

 
Член 13 

Сопствениците и корисниците на становите однос-
но на деловните простории во станбената зграда треба 
да ја одржуваат чистотата на посебните делови, заед-
ничките делови на зградата како и на земјиштето што и 
служи за нејзина употреба. 

 
Член 14 

Доколку во заедничките или посебните делови од 
станбената зграда се вршат некои активности, пред за-
почнување на истите, треба да се извести управителот 
односно претседателот на заедницата на сопственици, 
како и на огласната табла да се истакне известување за-
ради  информирање на сите корисници на станови од-
носно деловни простории на станбената зграда. 

 
Член 15 

(1) Вратата од влезот од зградата треба да биде зак-
лучена во периодот од 22,00 часот до 06,00 часот. 

(2) Во станбените згради во кои постои интерен 
говорен уред (домофон), заедницата на сопственици 
може да одлучи влезната врата да биде постојано 
заклучена. 

(3)  Секој сопственик односно корисник на стан во 
станбената зграда треба да има клуч од влезната врата.  

(4) Вратите од подрумот, засолништа и од таванот 
треба да бидат постојано заклучени, а светлата после 
употребата треба да се изгаснат.  

(5) Клучеви од овие простории треба да има секој 
сопственик или корисник на стан, а клучевите од овие 
простории  постојано треба да се наоѓаат кај управите-
лот односно претседателот на заедницата на сопстве-
ници на станбената зграда. 

 
Член 16 

(1) Во заедничките делови од станбената зграда не е 
дозволено чување на предмети и материјали кои го 
оневозможуваат нивното користење и го попречуваат 
движењето на лица или истите можат да предизвикаат 
зараза, пожар, незгода или несреќа. 

(2) Доколку во заедничките делови од станбената 
зграда се чуваат запаливи материи истите треба да се 
чуваат и обезбедат на начин пропишан со закон.    

 
Член 17 

(1)  Материјали потребни за греење на станбените 
односно деловните простории (дрва, ќумур и друго) 
сопствениците и корисниците на истите можат да ги 
чуваат во простории кои за тоа се наменети-дрварници 
и слично. 

(2) Материјали наменети за греење како и нивно се-
чење и дробење не може да се врши во стан или во за-
едничките делови од зградата. 

 
Член 18 

На непроодните тераси од покривот на зградата 
имаат пристап само стручни лица кои треба да извршат 
поправки или  поставување на антени или други уреди, 
чистење на снег и мраз, оџаци и друго. При извршува-
њето на овие работи потребно е да се преземат мерки 
со цел да не настане оштетување на заедничките гра-
дежни елементи и заедничките инсталации, уреди и 
опрема на зградата. 

 
Член 19 

(1) Заедничките   делови од станбената зграда (пер-
ални, сушални, засолништа, простории за отпад, надво-
решни скали како и излези за надворешни - противпо-
жарни скали и друго) можат да се користат само за на-
мената за која се определени и на начин определен со 
договорот за заемни односи. 

(2) Сопствениците или корисниците на становите и 
на деловните простории  треба  редовно да ги одржува-
ат просториите од став 1 на овој член во таква состојба 
која во случај на потреба овозможува нивно непречено 
и безбедно користење. 

(3) Секој сопственик или корисник на стан односно 
деловен простор во зградата треба да има клуч од про-
сториите од став 1 на овој член. 

 
Член 20 

(1)  Земјиштето на кое е изградена зградата и земји-
штето што служи за нејзина употреба (двор и друго) се 
користи согласно намената и на начин определен со 
договорот за заемни односи. 
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(2) Земјиштето што служи за употреба на зградата 
не може да се користи за оставање на градежни мате-
ријали, градежен отпад и друг материјал, оставање на 
смет и сл. Не треба да се уништува тревата и другите  
насади, како и урбаната опрема (клупи, корпи за отпа-
доци и друго). 

 
Член 21 

(1) Доколку во станбената зграда има лифт истиот 
треба да биде исправен за употреба. Во лифтот на вид-
но место треба да биде истакнато упатство за негова 
употреба. 

(2) Ако се утврди дека лифтот е оштетен и неиспра-
вен за употреба, управителот односно претседателот на 
заедницата на сопственици го исклучува од употреба и 
на видно место на лифтот истакнува известување дека 
лифтот не работи и не може да се употребува. 

(3)Управителот односно претседателот на заедни-
цата на сопственици треба да ја извести овластената 
фирма за одржување на лифтот заради негова попра-
вка, согласно договорот за заемни односи. 

(4) Пристапот до лифт-куќичката треба да е доста-
пен во секое време и пред истиот не може да се поста-
вуваат било какви препреки кои ќе го оневозможат 
пристапот во случај кога има потреба од интервенција. 

(5) Клучевите од лифт-куќичката треба да ги има 
управителот односно претседателот на заедницата на 
сопственици на станбената зграда. 

 
Член 22 

Користење на аудио и видео системи, како и врше-
ње на градежно занатски работи  кои го нарушуваат 
мирот во станбената зграда не е дозволено во период 
од 15,00 до 17,00 часот и од 22,00 до 08,00 часот. 

 
Член 23 

Сопствениците  или корисниците на становите и 
деловните простории во станбената зграда  домашниот 
смет не треба да го оставаат пред влезната врата од 
станот или на друго место од заедничките делови на 
станбената зграда (скали, ходници и други заеднички 
простории ). 

 
Член 24 

(1) Во становите од станбената зграда не треба да се 
сушат  алишта на места кои не се определени за таа на-
мена.  

(2) Низ прозорците, вратите, балконите, терасите и 
лоѓиите не треба да се фрлаат било какви предмети, от-
падоци, вода и слично. 

(3) На балконите, терасите и лоѓиите не треба да се 
оставаат саксии за цвеќе и други предмети на места 
кои не се обезбедени а кои можат да претставуваат 
опасност за минувачите покрај зградата, и од истите не 
треба да се тресат ствари. 

(4) Во умивалникот и во wc школката не треба да се 
фрла тврд отпад заради заштита на инсталацијата за 
одвод од запушување. 

(5) Кога во станот или деловниот простор од згра-
дата нема никој електричните и плинските апарати тре-
ба да бидат исклучени, а славините за вода затворени. 

Член 25 
(1) Во заедничките и посебните делови од станбена-

та зграда не треба да се чуваат и оставаат домашни ми-
леничиња без придружба и без заштитна маска. 

(2) Имателите на домашни миленичиња треба да се 
грижат за домашните миленичиња и да не го нарушу-
ваат мирот на другите сопственици или корисници на 
станови или деловни простории во станбената зграда. 

 
Член 26 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр. 01-2501/1                                      

16 февруари 2010 година                      Министер,               
      Скопје                                Миле Јанакиески, с.р. 

__________ 
452. 

Врз основа на член 117 став 2 од Законот за домува-
ње („Службен весник на Република Македонија“ број 
99/2009) министерот  за транспорт и врски  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛЕГИТИМА-
ЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРИТЕ ЗА ДОМУВАЊЕ, НА-
ЧИНОТ НА НЕЈЗИНО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на Легитимацијата на инспекторите за домува-
ње и начинот на нејзино издавање и одземање. 

 
Член 2 

(1) Легитимацијата на инспекторот за домување се 
издава на образац кој е во правоаголна форма отпеча-
тен на два картона кои меѓусебно се поврзани и се 
преклопуваат со димензии 70 х 100мм. 

(2) Првиот картон на Легитимацијата е кожен со 
темно црвена боја и ги содржи натписите: „РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА“, под него е втиснат  грбот на Ре-
публика Македонија, под грбот е „ЛЕГИТИМАЦИЈА 
НА ИНСПЕКТОР ЗА ДОМУВАЊЕ“ и е втиснат бројот 
на Легитимацијата. 

(3) Вториот картон на Легитимацијата е пластифи-
циран и на него е отпечатено: „МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ТРАНСПОРТ И ВРСКИ“, под него „ДРЖАВЕН КО-
МУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ“, место за фотографија 
на инспекторот со димензии 25 х 30мм., име и презиме 
на инспекторот, број на Легитимацијата, датум на изда-
вање на Легитимацијата и место за  потпис и печат на 
овластено лице. 

(4) Образецот на Легитимацијата од став (1) на овој 
член е даден во Прилог 1, кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 3 

(1) Легитимацијата на овластениот инспектор за до-
мување се издава на образец кој е во правоаголна фор-
ма со димензии 70 х 100мм отпечатен на два картона 
кои меѓусебно се поврзани и се преклопуваат. 
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(2) Првиот картон на Легитимацијата е кожен со 
темно кафеава боја и ги содржи натписите: „ РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА “, под него е втиснат грбот на 
Република  Македонија, под грбот е „ЛЕГИТИМАЦИ-
ЈА НА ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА ДОМУВАЊЕ“ и 
е втиснат бројот на Легитимацијата. 

(3) Вториот картон на Легитимацијата е пластифи-
циран и на него е отпечатено: „ОПШТИНА“, под него 
е името на општината, под него место за фотографија 
на инспекторот со димензии 25 х 30мм., име и презиме 
на инспекторот, бројот на Легитимацијата, датум на из-
давање на Легитимацијата, место за потпис и печат на 
градоначалникот на општината.  

(4) Образецот на Легитимацијата од став (1) на овој 
член е даден во Прилог 2, кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 4 

(1) Легитимацијата на овластениот инспектор за до-
мување се издава на образец кој е во правоаголна фор-
ма со димензии 70 х 100мм отпечатен на два картона 
кои меѓусебно се поврзани и се преклопуваат. 

(2) Првиот картон на Легитимацијата  е кожен со 
светло кафеава боја и ги содржи натписите: „РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА“, под него е втиснат грбот на 
Република Македонија, под грбот е „ЛЕГИТИМАЦИ-
ЈА НА ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА ДОМУВАЊЕ“ и 
е втиснат бројот на Легитимацијата. 

(3) Вториот картон на Легитимацијата е пластифи-
циран и на него е отпечатено: „ГРАД СКОПЈЕ“, под 
него место за фотографија на инспекторот со димензии 
25 х 30мм., име и презиме на инспекторот, број на Ле-
гитимацијата, датум на издавање на Легитимацијата, 
место за потпис и печат на градоначалникот на Град 
Скопје. 

(4) Образецот на Легитимацијата од став (1) на овој 
член е даден во Прилог 3, кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 5 

Легитимацијата на инспекторот за домување ќе му 
се одземе со престанок на службеното својство на инс-
пектор. 

Инспекторот одземената Легитимација ја враќа на 
органот што ја издал. 

 
Член 6 

Во случај на губење на Легитимацијата на инспе-
кторот за домување, инспекторот треба да ја огласи Ле-
гитимацијата за неважечка  и за тоа да го извести орга-
нот што му ја издал Легитимацијата. 

 
Член 7 

Легитимацијата на инспекторите за домување може 
да се замени со нова, кога поради дотраеност, оштету-
вање ќе стане неупотреблива или кога имателот на Ле-
гитимацијата ќе ги промени  личните податоци. 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на  објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
    Бр. 01-2503/1                                      

16 февруари 2010 година                      Министер,               
       Скопје                          Миле Јанакиески, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
453. 

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инве-
стициски фондови („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.12/2009), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за управување со инвестициски фондови 
КБ Публикум Инвест  АД Скопје УП 1 број 07-7 од 
14.12.2009 година и повторното барање за давање сог-
ласност за член на одборот на директори на Друштвото 
од 22.01.2010 година, Комисијата за хартии од вред-
ност на седницата одржана на ден 8.02.2010 година, до-
несе  

        
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 
1. Се дава согласност за именување на лицето Ан-

дреј Пулејков-магистер по економски науки, роден на 
ден 6.11.1975 година во Скопје, за извршен член на Од-
борот на директори односно Извршен директор на 
Друштвото за управување со инвестициски фондови 
КБ Публикум Инвест  АД Скопје.  

2. Согласноста за именување на лицето Андреј Пу-
лејков, согласно Одлуката бр. 02-716/2 од 2.12.2009 го-
дина, се дава со времетраење од 4 (четири) години. 

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на 
разрешување на лицето од точка 1 на ова решение од 
функцијата извршен член на Одборот на директори на 
Друштвото за управување со инвестициски фондови 
КБ Публикум Инвест АД Скопје и во други случаи 
утврдени со закон.   

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
      УП 1 Бр. 07-7           Комисија за хартии од вредност 
8 февруари 2010 година               Претседател, 

   Скопје                   Марина Наќева -Кавракова, с.р. 
__________ 

454. 
Врз основа на член 194 став 1 и 5, член 197 став 1 

алинеја в) и член 206 став 1 алинеи г) и ж) од Законот 
за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 
95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од 
вредност на седницата одржана на ден 8.02.2010 годи-
на донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се изрекува привремена забрана на брокерската 

куќа "Битола Брокер" АД Битола за вршење на сите ус-
луги со хартии од вредност за кои има добиено дозвола 
од Комисијата за хартии од вредност, во времетраење 
од 30 работни дена, поради: 

- повреда на член 115 став 1 и 2 и член 122 став 1 од 
Законот за хартии од вредност, односно строго непри-
држување и непотребно одложување на извршување на 
налози на клиенти во услови на постоење на пазарни 
услови за реализација на налог број 17847 и непочиту-
вање на член 16 став 2 од Правилата за тргување на 
Македонската берза АД Скопје каде е регулирано дека 
членката на берзата е должна да го реализира налогот 
од клиентот веднаш откако на пазарот се исполнети ус-

ловите на налогот, односно кога состојбата на пазарот 
дозволува реализација на налогот и став 3 од член 16 
од Правилата за тргување, каде е регулирано дека 
членката на берзата е должна да го реализира налогот 
согласно условите под кои тој налог бил даден, однос-
но во најдобар интерес на клиентот и без непотребно 
одложување на реализацијата на налогот, доколку ус-
ловите на пазарот и условите во налогот дозволуваат 
склучување на трансакција; 

- повреда на член 115 став 2 од Законот за хартии 
од вредност и член 13 став 5 од Правилата за тргување 
на Македонската берза АД Скопје, односно поради 
промена на внесен налог број 17878 во системот за тр-
гување на Македонската берза АД Скопје, при што не е 
извршена реална промена на условите во налогот; 

- повреда на член 123 став 2 од Законот за хартии 
од вредност, односно поради неисплата на паричните 
средства од продажба на хартии од вредност на сме-
тките на клиентите во рок од еден работен ден по де-
нот на порамнување на трансакциите, при што се реа-
лизирани налозите со броеви 18194, 18268 и 18311; 

- повреда на член 115 став 1 и 2 од Законот за хар-
тии од вредност, односно несовпаѓање на називот на 
хартијата од вредност во налозите за продавање дадени 
од клиентот и називот на хартијата од вредност во вне-
сениот налог во системот за тргување на Македонската 
берза АД Скопје кај налозите со броеви 17692, 17709, 
18268, 18311, 18335, 18336 и 18346, што претставува 
непочитување на волјата на клиентот. 

2. Се задолжуваат Македонската берза АД Скопје и 
Централниот депозитар за хартии од вредност АД 
Скопје по приемот на ова Решение, привремено да ја 
исклучат од членство брокерската куќа "Битола Бро-
кер" АД Битола додека трае забраната согласно точка 1 
од изреката на ова решение. 

3. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението. 
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на РМ". 
 
  Бр. 08-205/3           Комисија за хартии од вредност 

8 февруари 2010 година             Претседател, 
   Скопје                 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

_________ 
455. 

Врз основа на член 115 став 1 точка а), член 194 
став 5 и член 210 точка а) од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, 
на седницата одржана на ден 8.02.2010 година, донесе 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 
1. Се утврдува неправилност во работењето на ов-

ластениот брокер Сашо Китановски со шифра 
"кит026", поради постапување спротивно на член 115 
став 1 алинеја а) и в) од Законот за хартии од вредност 
и член 11 став 4 од Правилата за тргување на Македон-
ска берза АД Скопје, односно поради менување и реа-
лизација на налогот со број 17664 по неговото повлеку-
вање од страна на клиентот. 

2. Привремено се забранува вршење на работи со 
хартии од вредност на овластениот брокер Сашо Кита-
новски,  за кои има добиено дозвола во времетраење од 
30 работни дена.  
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3. Се задолжува Македонска берза АД Скопје вед-
наш по приемот на ова решение, да го суспендира ов-
ластениот брокер Сашо Китановски од системот за тр-
гување на берзата додека трае забраната. 

4. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје, да го прекине пристапот до 
компјутерскиот систем на Централниот депозитар за 
хартии од вредност АД Скопје, на овластениот брокер 
Сашо Китановски додека трае забраната. 

5. Жалбата изјавена против ова Решение, не го од-
лага неговото извршување. 

6. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“. 

 
   Бр. 08-205/4         Комисија за хартии од вредност 

8 февруари 2010 година            Претседател, 
          Скопје                Марина Наќева-Кавракова, с.р.   

___________ 
456. 

Врз основа на член 184, член 194 став 2 и 5 и член 
210 алинеја в) од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 25/2007 и 
7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седница-
та одржана на 8.02.2010 година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се изрекува јавна опомена на овластениот брокер 

Катерина Трајковска, вработена во брокерската куќа 
Битола Брокер АД Битола поради непочитување на 
одредбите од член 115 став 1 алинеи а) и в) од Законот 
за хартии од вредност и член 16 став 3 од Правилата за 
тргување на Македонска берза АД Скопје, односно 
поради надминување на условот цена определен од 
клиентот во налогот број 18154 и непридржување кон 
инструкциите на клиентот при реализацијата на нало-
гот број 18154.   

2.  Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во „Службен весник на 
РМ”. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

 
  Бр. 08-205/5          Комисија за хартии од вредност 

8 февруари 2010 година              Претседател, 
    Скопје                Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
457. 

Врз основа на член 184, член 194 став 5 и член 210 
в ) од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на РМ” број 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за 
хартии од вредност, на седницата одржана на 8.02.2010 
година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се изрекува јавна опомена на овластениот брокер 

Иван Ортаковски, вработен во Дирекцијата за работа 
со хартии од вредност на ТТК Банка АД Скопје – Ра-
ботна единица Скопје поради непочитување на одред-
бите од член 7 од Правилникот за содржината и начи-
нот на водење на книга на налози („Сл.весник на РМ“ 

бр.06/2007) при евидентирање на налогот број 26194 од 
15-09-2009 година во книгата на налози на Дирекцијата 
за работа со хартии од вредност на ТТК Банка АД 
Скопје и во берзанскиот систем на тргување. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во “Службен весник на 
РМ”. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

 
  Бр. 08-227/3          Комисија за хартии од вредност 

8 февруари 2010 година               Претседател, 
    Скопје                Марина Наќева-Кавракова, с.р.  

____________ 
458. 

Врз основа на член 184, член 194 став 5 и член 210 
в ) од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на РМ” број 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за 
хартии од вредност, на седницата одржана на 8.02.2010 
година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се изрекува јавна опомена на овластениот брокер 

Василка Николовска, вработена во Дирекцијата за ра-
бота со хартии од вредност на ТТК Банка АД Скопје – 
со седиште во Битола поради непочитување на одред-
бите од член 115 став 1 од Законот за хартии од вред-
ност како и поради непочитување на член 16 став 3 од 
Правилата за тргување на Македонска берза АД Скопје 
односно поради непридржување кон инструкциите да-
дени од страна на клиентот во налогот 25395 даден на 
ден 07/05/2009 година   

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во “Службен весник на 
РМ”. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

 
Број 08- 227/4          Комисија за хартии од вредност 

8 февруари 2010 година                Претседател, 
       Скопје             Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
459. 

Врз основа на член 184, член 194 став 5 и член 210 
в ) од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на РМ” бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за 
хартии од вредност, на седницата одржана на 8.02.2010 
година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ИЗРЕКУВА ЈАВНА ОПОМЕНА на овласте-

ниот брокер Василка Николовска, вработена во Дирек-
цијата за работа со хартии од вредност на ТТК Банка 
АД Скопје – со седиште во Битола поради непочитува-
ње на одредбите од член 115 став 1 од Законот за хар-
тии од вредност како и поради непочитување на член 
16 став 3 од Правилата за тргување на Македонска бер-
за АД Скопје односно поради непридржување кон ин-
струкциите дадени од страна на клиентот во налогот 
25395 даден на ден 07/05/2009 година.   
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2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во „Службен весник на 
РМ”. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

 
        Бр. 08-227-5           Комисија за хартии од вредност 
8 февруари 2010 година               Претседател, 

     Скопје                 Марина Наќева -Кавракова, с.р. 
__________ 

460. 
Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии 

од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 7/2008), а во врска со член 24 од Законот за 
инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ број 
12/2009), Комисијата за хартии од вредност, на седни-
цата одржана на ден 8.02.2010 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

 ЗА ПОСТАПКАТА НА ПРЕЗЕМАЊЕ НА РАБОТИ-
ТЕ НА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ 
ФОНДОВИ КОИ ГИ ВРШЕЛО ДРУШТВО ЗА УП-
РАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ 

 
Член 1 

Со Правилникот за постапката на преземање на ра-
ботите на управување со инвестициски фондови кои ги 
вршело друштво за управување со инвестициски фон-
дови (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува 
постапката на преземање на работите на управување со 
инвестициски фондови кои ги вршело друштво за 
управување со инвестициски фондови. 

 
Член 2 

Во случај кога Комисијата за хартии од вредност 
(во понатамошниот текст: Комисија) ќе донесе реше-
ние со кое ја одзема дозволата за работа на друштвото 
за управување со инвестициски фондови и во случај на 
стечај или ликвидација на друштвото за управување со 
инвестициски фондови, работите на управување со ин-
вестициски фондови и управувањето со портфолијата 
на индивидуалните клиенти кои ги вршело ова друш-
тво се пренесуваат на друго друштво за управување со 
инвестициски фондови. 

 
Член 3 

Во случај на настанување на околностите од член 2 
на овој правилник, Комисијата веднаш по настанува-
њето на околностите испраќа известување до друштва-
та за управување со инвестициски фондови и ги пови-
кува да го искажат својот интерес за преземање на ра-
ботите на управување со инвестициски фондови и 
управувањето со портфолијата на индивидуалните кли-
енти кои дотогаш ги вршело друштвото за управување 
со инвестициски фондови на кое му е одземена дозво-
лата, односно на кое е отворена постапка за стечај или 
ликвидација. 

 
Член 4 

Комисијата го врши изборот на друштвото за упра-
вување со инвестициски фондови на кое ќе бидат пре-
несени работите на управување со инвестициските 
фондови. 

Комисијата врши избор според однапред утврдени 
критериуми во постапката во случај кога за преземање 
на работите на управување со инвестициски фондови и 
управувањето со портфолијата на индивидуалните кли-
енти кои дотогаш ги вршело друштвото за управување 
со инвестициски фондови на кое му е одземена дозво-
лата, односно на кое е отворена постапка за стечај или 
ликвидација, се пријавиле најмалку две друштва за 
управување со инвестициски фондови. 

 
Член 5 

По донесување на решението за одземање на дозво-
лата за работа на друштвото за управување со инвести-
циски фондови, односно по приемот на известувањето 
од друштвото за управување со инвестициски фондови 
за отворена постапка на стечај или ликвидација над 
друштвото за управување со инвестициски фондови, 
Комисијата донесува одлука на кое друштво за управу-
вање со инвестициски фондови ќе бидат пренесени ра-
ботите на управување со инвестициски фондови и 
управувањето со портфолијата на индивидуалните кли-
енти кои дотогаш ги вршело друштвото за управување 
со инвестициски фондови на кое му е одземена дозвола 
за работа, односно над кое е отворена постапка на сте-
чај или ликвидација. 

 
Член 6 

Друштвото за управување со инвестициски фондо-
ви на кое се пренесуваат работите на управување со 
инвестициски фондови и управувањето со портфолија-
та на индивидуалните клиенти кои дотогаш ги вршело 
друштвото за управување со инвестициски фондови на 
кое му е одземена дозвола за работа, односно над кое е 
отворена постапка на стечај или ликвидација не склу-
чува нови договори за управување со портфолијата со 
индивидуалните клиенти, не им издава нови удели на 
лицата кои вложиле парични средства во инвестици-
ските фондови со кои дотогаш управувало друштвото 
за управување со инвестициски фондови на кое му е 
одземена дозвола за работа, односно над кое е отворена 
постапка на стечај или ликвидација. 

 
Член 7 

Доколку друштвото за управување со инвестициски 
фондови на кое му е одземена дозвола за работа, однос-
но над кое е отворена постапка на стечај или ликвидаци-
ја има склучено договори со трети лица за пренесување 
на извршувањето на работите од член 6 став 1 точки 2 и 
3 од Законот за инвестициски фондови, друштвото за 
управување со инвестициски фондови на кое се пренесу-
ваат работите на управување со инвестициски фондови 
и управувањето со портфолијата на индивидуалните 
клиенти мора, веднаш по приемот на решението на Ко-
мисијата со кое се врши избор на друштвото за управу-
вање со инвестициски фондови на кое ќе бидат пренесе-
ни работите на управување со инвестициските фондови, 
да склучи нови договори со лицата на кои им е пренесе-
но извршувањето на работите од член 6 став 1 точки 2 и 
3 од Законот за инвестициски фондови. 

Во случајот од став 1 на овој член, за склучувањето 
на договорите со трети лица за пренесување на извршу-
вањето на работите од член 6 став 1 точки 2 и 3 од Зако-
нот за инвестициски фондови не е потребно повторно 
прибавување на претходна согласност од Комисијата. 
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Член 8 
Друштвото за управување со инвестициски фондо-

ви на кое му е одземена дозвола за работа, односно над 
кое е отворена постапка на стечај или ликвидација е 
должно да ја предаде целокупната документација во 
врска со своето работење на друштвото за управување 
со инвестициски фондови на кое се пренесуваат рабо-
тите на управување со инвестициски фондови и упра-
вувањето со портфолијата на индивидуалните клиенти 
веднаш по приемот на решението на Комисијата со кое 
се врши избор на друштвото за управување со инвести-
циски фондови на кое ќе бидат пренесени работите на 
управување со инвестициските фондови. 

 
Член 9 

Друштвото за управување со инвестициски фондо-
ви на кое се пренесуваат работите на управување со 
инвестициски фондови и управувањето со портфолија-
та на индивидуалните клиенти е должно веднаш по 
приемот на решението на Комисијата со кое се врши 
избор на друштвото за управување со инвестициски 
фондови на кое ќе бидат пренесени работите на упра-
вување со инвестициските фондови да склучи депози-
тарен договор со депозитарната банка на инвестици-
ските фондови со кои раководело друштвото за управу-
вање со инвестициски фондови на кое му е одземена 
дозвола за работа, односно над кое е отворена постапка 
на стечај или ликвидација. 

 
Член 10 

Овој правилник ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
    Бр. 01-337/1            Комисија за хартии од вредност 

8 февруари 2010 година               Претседател, 
      Скопје                  Марина Наќева-Кавракова,с.р. 

__________ 
461. 

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии 
од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007 и 07/2008), а во врска со член  110 став 3 од За-
конот за инвестициски фондови („Службен весник на 
РМ“ број 12/2009), Комисијата за хартии од вредност, 
на седницата одржана на ден 8.02.2010 година, донесе  

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И ВРЕМЕТО НА ОБЈАВУВА-
ЊЕ НА ЦЕНАТА НА УДЕЛИТЕ ВО ОТВОРЕН И 
АКЦИИТЕ ВО ЗАТВОРЕН  ИНВЕСТИЦИСКИ 

ФОНД 
 

Член 1 
Со правилникот за содржината и времето на објаву-

вање на цената на уделите во отворен и акциите во за-
творен инвестициски фонд (во понатамошниот текст: 
Правилник) поблиску се пропишуваат содржината и 
времето на објавување на цената на уделите во отворен 
и акциите во затворен инвестициски фонд. 

I. Објавување на цената на уделите во отворен ин-
вестициски фонд 

 
Време на објавување 

 
Член 2 

 (1) Објавувањето на цената на уделите во отворе-
ниот инвестициски фонд (во натамошниот текст: отво-
рен фонд) се врши на денот на пресметка, и тоа веднаш 
по извршената пресметка на нето вредноста на имотот 
по удел во отворениот фонд која се врши во времето на 
пресметка утврдено во проспектот, при што се објавува 
цената на уделот во отворениот фонд на денот на вред-
нување.  

(2) Утврдената цена на уделите во отворениот фонд 
се објавува секогаш кога е извршено купување или 
продажба на уделите во отворениот фонд односно за 
секој ден кога е извршено купување или продажба на 
уделите во отворениот  фонд. 

(3) Во отсуство на купување или продажба на удели 
во отворениот фонд, објавувањето на цената на удели-
те во отворениот фонд мора да се изврши најмалку два 
пати месечно.  

 
Место на објавување 

 
Член 3 

(1) Објавувањето на цената на уделите во отворени-
от фонд се врши  на веб страницата на друштвото за 
управување со инвестициски фондови, наведена во 
проспектот на инвестицискиот фонд.  

(2) Друштвото за управување со инвестициски фон-
дови треба да овозможи податоците за цената кои се 
објавуваат согласно овој правилник да бидат бесплатно 
на располагање на секој имател на удел во отворениот 
фонд кој истите ќе ги побара. 

 
Содржина на објавата 

 
Член 4 

(1) Друштвото за управување со инвестициски фон-
дови е должно на својата веб страница за секој фонд со 
кој управува да ги објави следните податоци: 

- назив на фондот; 
- вид на фондот; 
- датум на пресметка; 
- датум на вреднување; 
- нето вредност на имотот на отворениот фонд; 
- цената на уделот на отворениот фонд на датумот 

на вреднување;  
- процент на промена на цената на уделот во однос 

на цената на уделот од претходниот ден; 
- просечната годишна цена на уделот на отворениот 

фонд и  
- просечната цена на уделот на отворениот фонд во 

последните шест месеци.  
(2) Цената на уделот во отворениот фонд е еднаква 

на нето вредноста на имотот на отворениот фонд по 
удел. Пресметката на цената треба да биде резултат на 
пресметката на нето вредноста на имотот на отворени-
от фонд по удел која се врши согласно Правилникот за 
утврдување на нето вредноста на имотот на отворен и 
затворен инвестициски фонд и за пресметување на не-
то вредноста на имотот по удел или по акции во инве-
стицискиот фонд.  
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II. Објавување на нето вредноста на имотот по  
акција во затворен инвестициски фонд и цената  
на акцијата во затворениот инвестициски фонд 

 
Време на објавување 

 
Член 5 

 (1) Објавувањето на нето вредност на имотот на 
затворениот инвестициски фонд (во натамошниот 
текст: затворен фонд) по акција се врши на денот на 
пресметка, и тоа веднаш по извршената пресметка на 
нето вредноста на имотот по акција во затворениот 
фонд која се врши во времето на пресметка утврдено 
во проспектот, при што се објавува нето вредноста на 
имотот на затворениот фонд по акција на денот на 
вреднување.  

(2) Објавувањето на цената на акцијата во затворени-
от фонд мора да се изврши најмалку еднаш месечно, при 
што се објавува и датумот на кој се однесува истата. 

 
Место на објавување 

 
Член 6 

(1) Објавувањето на цената на акцијата во затворе-
ниот фонд и на нето вредноста на имотот на затворени-
от фонд по акција се врши на веб страницата на друш-
твото за управување со инвестициски фондови, наведе-
на во проспектот на инвестицискиот фонд.  

(2) Друштвото за управување со инвестициски фон-
дови треба да овозможи податоците за цената и нето 
вредноста на имотот на затворениот фонд по акција 
кои се објавуваат согласно овој правилник да бидат 
бесплатно на располагање на секој сопственик на ак-
ции  во затворениот фонд кој истите ќе ги  побара.  

 
Содржина на објавата 

 
Член 7 

(1) Друштвото за управување со инвестициски фон-
дови е должно на својата веб страница за секој фонд со 
кој управува да ги објави следните податоци: 

- назив на фондот; 
- вид на фондот; 
- датум на пресметка; 
- датум на вреднување; 
- нето вредност на имотот на затворениот фонд; 
- нето вредноста на имотот на затворениот фонд по 

акција на денот на вреднување; 
- процент на промена на нето вредноста на имотот 

на затворениот фонд по акција во однос на нето вред-
носта на имотот на затворениот фонд по акција од 
претходниот ден; 

- просечната годишна нето вредноста на имотот на 
затворениот фонд по акција; 

- просечната нето вредност на имотот на затворени-
от фонд по акција во последните шест месеци; 

- цената на акцијата на затворениот фонд на опреде-
лен датум;  

- просечната годишна цена на акцијата во затворе-
ниот фонд и  

- просечната цена на акцијата во затворениот фонд 
во последните шест месеци.  

(2) Нето вредноста на имотот на затворениот фонд 
по акција која треба да се објави е еднаква на нето 
вредноста на имотот на затворениот фонд по акција 
пресметана согласно Правилникот за утврдување на 
нето вредноста на имотот на отворен и затворен инве-
стициски фонд и за пресметување на нето вредноста на 
имотот по удел или по акции во инвестицискиот фонд.  

(3) Цената на акцијата во затворениот фонд која 
треба да се објави е еднаква на пазарната цена на акци-
јата во затворениот фонд постигната на овластена бер-
за за хартии од вредност во Република Македонија на 
која се тргува со акциите на затворениот фонд.  

 
Преодни и завршни одредби 

 
Член 8 

Друштвото за управување со инвестициски фондо-
ви е должно актите и своето работење да ги усогласат 
со одредбите на овој Правилник во рокот утврден во 
член 149 став 1 од  Законот за инвестициски фондови. 

  
Член 9 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја”.   

 
        Бр. 01-342/1           Комисија за хартии од вредност 
8 февруари 2010 година          Претседател,  

       Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
_________ 

462. 
Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии 

од вредност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/05, 25/2007 и 7/2008) и врз основа на член 
38 став 4 од Законот за инвестициски фондови („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 12/2009), Ко-
мисијата за хартии од вредност, на седницата одржана 
на ден 8.02.2010  година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА СУБДЕПО-
ЗИТАРНА  БАНКА НА  ИНВЕСТИЦИСКИ  ФОНД 

 
Член 1 

Со Правилникот за критериумот за рангирање на 
субдепозитарна банка на инвестициски фонд (во пона-
тамошниот текст: Правилник) се определува долгороч-
ниот кредитен рејтинг препорачлив за инвестирање 
според реномирани меѓународни кредитни рејтинг 
агенции како критериум за рангирање на субдепозитар-
на банка на инвестициски фонд. 

 
Член 2 

Рејтингот на субдепозитарната банка која врши чу-
вање на средствата  на инвестициски фонд кој вложува 
средства надвор од Република Македонија согласно со 
Законот за инвестициски фондови и согласно со Стату-
тот на инвестицискиот фонд треба да биде издаден нај-
малку од една од следниве реномирани меѓународни 
кредитни рејтинг агенции: 

a) Standard & Poor′s 
b) Moody′s 
v) Fitch 
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Член 3 
 (1) Рејтингот на субдепозитарната банка од член 2 

на овој правилник треба да биде „А” според кредитни-
те рејтинг агенции Standard & Poor′s, Moody′s, или 
Fitch или еквивалентната ознака, врз основа на посеб-
ните правила и дефиниции кои ги користат кредитните 
рејтинг агенции од член 2 на овој правилник. 

(2) Доколку субдепозитранта банка постојано не го 
одржува рејтингот од став 1 на овој член, депозитарна-
та банка избира нова субдепозитрана банка. 

     
Член 4 

Специјализирана депозитарна институција која вр-
ши чување на средствата  на инвестициски фонд кој 
вложува средства надвор од Република Македонија 
согласно со Законот за инвестициски фондови и сог-
ласно со Статутот на инвестицискиот фонд може да би-
де Euroclear , Clearstream или депозитарна институција 
со кредитен рејтинг „А” според кредитните рејтинг 
агенции од став 2 на овој член. 

 
Член 5 

Депозитарната банка доставува известување до Ко-
мисијата за хартии од вредност за изборот на субдепо-
зитарната банка со прилог извадок од веб страната    на 
меѓународната кредитна рејтинг агенција или инфор-
мативните сервиси за рејтингот на субдепозитарната 
банка при склучување на договорот со субдепозитарна-
та банка како и за секоја промена на рејтингот.  

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија “. 

 
Член 7 

Депозитарните банки кои до денот на влегување во 
сила на овој правилник имаат извршено избор на суб-
депозитрани банки должни се да извршат избор на суб-
депозитарни банки согласно овој правилник во рок од 
еден месец од неговото влегување во сила.  

 
  Број 01-347/1         Комисија за хартии од вредност 

8 февруари 2010 година               Претседател, 
      Скопје                 Марина Наќева-Кавракова,с.р. 

__________ 
463. 

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии 
од вредност („Службен весник на РМ“ 95/205, 25/2007 
и 07/2008), а во врска со член 79 од Законот за инвести-
циски фондови („Службен весник на РМ“ бр.12/2009), 
Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржа-
на на ден 8.02.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ДОГОВО-
РОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАТВОРЕН ИНВЕ-

СТИЦИСКИ ФОНД 
 

Член 1 
Со Правилникот за содржината и формата на дого-

ворот за управување со затворен инвестициски фонд 
(во натамошниот  текст: Правилник) се утврдува задол-
жителната содржина и форма на договорот за управу-
вање помеѓу затворен инвестициски фонд и друштвото 
за управување на инвестициски фондови. 

Член 2 
Друштвото за управување со инвестициски фондо-

ви и надзорниот одбор на затворениот инвестициски 
фонд склучуваат договор врз основа на кој друштвото 
за управување со инвестициски фондови има овласту-
вање и управува со затворениот инвестициски фонд 
согласно одредбите на Законот за инвестициски фондо-
ви, Законот за трговските друштва и другите релевант-
ни правни прописи.  

 
Член 3 

Договорот се склучува во писмена форма и се заве-
рува на нотар. 

 
Член 4 

Договорот мора да ги содржи најмалку следниве 
елементи: 

1. Податоци за друштвото за управување со инве-
стициски фондови 

- Назив на друштвото; 
- Основната главнина на друштвото за управување 

со инвестициски фондови; 
- Број на решение на Комисијата за хартии од вред-

ност за основање на друштвото за управување со инве-
стициски фондови,  

- Доказ за упис во Централниот Регистар на РМ и 
МБС на друштвото; 

- Број и назив на инвестициските фондови со кои 
друштвото управува; 

- Име и презиме на лицето/а овластено/и за застапу-
вање на друштвото за управување со инвестициски 
фондови и правната основа на тоа застапување; 

2. Податоци за затворениот инвестициски фонд 
- Назив и тип на затворениот инвестициски фонд; 
- Основна главнина на затворениот инвестициски 

фонд; 
- Број под кој се води затворениот инвестициски 

фонд во регистарот на Комисијата за хартии од вред-
ност; 

- Назив на депозитарната банка; 
- Ознака на акциите и податоци за нивното котира-

ње на овластената берзата во Република Македонија; 
3. Податоци за членовите на надзорниот одбор на 

затворениот инвестициски фонд 
- Број на членови на надзорниот одбор; 
- Име и презиме на лицето/а овластено/и за застапу-

вање на друштвото за управување со инвестициски 
фондови и правната основа на тоа застапување; 

- Изјава на овластеното лице или овластените лица 
дека непостои некое од ограничувањата за избор како 
членови на надзорен одбор наведени во член 82 од За-
конот за инвестициски фондови; 

4. Податоци за управата на затворениот инвестици-
ски фонд 

- Име и презиме на членовите на органот на управу-
вање; 

- Податоци за висината на нивните плати и награди; 
5. Рок за кој се склучува Договорот и рок за раски-

нување на Договорот кој неможе да биде пократок од 6 
(шест) месеци. 
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Член 5 
Освен елементите наведени во член 4 на овој пра-

вилник, во Договорот мора да бидат наведени начелата 
врз основа на кои органот на управување е должен да 
го управува затворениот инвестициски фонд, како и 
нивната одговорност за евентуално настанатата штета 
која неможе да ја исклучи одговорноста пропишана со 
Законот за инвестициски фондови, Законот за тргов-
ските друштва, Законот за облигациони односи и други 
релевантни правни прописи.  

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
   Бр. 01-348/1          Комисија за хартии од вредност 

8 февруари 2010 година               Претседател, 
      Скопје                  Марина Наќева-Кавракова,с.р. 

__________ 
464. 

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии 
од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007 и 07/2008), а во врска со член 70 став 5 од За-
конот за инвестициски фондови („Службен весник на 
РМ“ бр. 12/2009), Комисијата за хартии од вредност, на 
седницата одржана на ден 8.02.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗА ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 

ЗАТВОРЕН  ИНВЕСТИЦИСКИ  ФОНД 
 

Општи одредби 
 

Член 1 
Со Правилникот за формата и содржината на бара-

њето за добивање одобрение за основање на затворен 
инвестициски фонд (во натамошниот текст: Правил-
ник) се уредуваат формата и содржината на барањето 
за добивање одобрение за основање на затворен инве-
стициски фонд и дополнителната документација која 
се поднесува кон истото. 

 
Барање за добивање одобрение за основање на 

затворен инвестициски фонд 
 

Член 2 
Барањето за добивање одобрение за основање на за-

творен инвестициски фонд (во понатамошниот текст: 
Барање) до Комисијата за хартии од вредност (во пона-
тамошниот текст: Комисија) го поднесува друштвото 
за управување со инвестициски фондови. 

 
Форма и содржина на Барањето 

 
Член 3 

(1) Барањето ги содржи следните податоци: 
- основни податоци за друштвото за управување со 

инвестициски фондови; 
- основни податоци за затворениот инвестициски 

фонд; 
- основни податоци за депозитарната банка и  

- основни податоци за друштвото за ревизија или 
овластениот ревизор – трговец поединец.  

 (2) Барањето се поднесува до Комисијата исклучи-
во на пропишаниот образец, пополнет електронски, 
уредно, читливо и без преправања, со сите пропишани 
прилози. Образецот за барањето треба да биде целосно 
пополнет. 

(3) Формата и содржината на Барањето е пропиша-
на со Прилогот 1 (Образец: Б-ООЗФ) кој е сопставен 
дел на овој правилник.  

(4) Барањето го потпишува лицето кое го застапува 
друштвото за управување со инвестициски фондови.  

 
Документација која се поднесува кон Барањето 
 

Член 4 
(1) Кон Барањето, друштвото за управување со ин-

вестициски фондови ја поднесува документацијата 
пропишана со член 60 од Законот за инвестициски 
фондови и документацијата пропишана со овој правил-
ник. 

(2) Кон Барањето се поднесува следната документа-
ција: 

1. Извод од регистрацијата на друштвото за упра-
вување со инвестициски фондови од трговскиот реги-
стар што се води во Централниот регистар на Републи-
ка Македонија кој ја одразува последната фактичка 
состјба (потврда за правното лице – тековна состојба) 
не постар од седум дена од денот на поднесување на 
барањето;  

2. Решение за упис во трговскиот регистар на осно-
вањето на друштвото за управување со инвестициски 
фондови и  на сите промени на податоците кои се запи-
шуваат во трговскиот регистар; 

3. Полномошно односно полномошно заверено кај 
нотар за застапување на друштвото за управување со 
инвестициски фондови доколку во постапката пред Ко-
мисијата, друштвото не е претставувано од застапни-
кот по закон; 

4. Акционерска книга на друштвото за управување 
со инвестициски фондови;  

5. Статут на затворениот фонд; 
6. Проспект на затворениот фонд; 
7. Одлука за именување на членовите на првиот 

надзорен одбор на затворениот инвестициски фонд; 
8. Договор на друштвото за управување со инвести-

циски фондови со депозитарната банка; 
9. Извод од регистрацијата на депозитарната банка 

од трговскиот регистар што се води во Централниот 
регистар на Република Македонија кој ја одразува пос-
ледната фактичка состојба (потврда за правното лице – 
тековна состојба) не постар од седум дена од денот на 
поднесување на барањето; 

10. Договор склучен меѓу основачите на затворени-
от инвестициски фонд и друштвото за управување со 
инвестициски фондови; 

11. Изјава на членот на надзорниот одбор дадена 
под целосна, кривична и материјална одговорност и за-
верена кај нотар дека не постои некое од ограничува-
њата за избор од член 346 од Законот за трговски 
друштва, дека не постои некое од ограничувањата за 
избор од член 82 од Законот за инвестициски фондови 
и друго ограничување утврдено со закон; 
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12. Изјава на членот на надзорниот одбор дадена 
под целосна, кривична и материјална одговорност и за-
верена кај нотар дали е/не е вработен во друштвото за 
управување со инвестициски фондови и дали е/не е по-
врзано лице со друштвото за управување со инвестици-
ски фондови; 

13. Доказ од надлежниот суд дека против членот на 
надзорниот одбор на затворениот инвестициски фонд 
е/не е изречена прекршочна санкција забрана за врше-
ње на професија, дејност или должност во врска со ра-
ботењето со хартии од вредност; 

14. Доказ од наделжен суд за неосудуваност со пра-
восилна судска пресуда на членот на надзорниот одбор 
на затворениот фонд за казнени дела против имотот, 
платниот промет и деловното работење; 

15. Договор за вршење ревизија на затворениот ин-
вестициски фонд склучен помеѓу друштвото за управу-
вање со инвестициски фондови и друштвото за ревизи-
ја или овластениот ревизор – трговец поединец; 

16. Изјава на лицата овластени да го застапуваат 
друштвото за управување со инвестициски фондови да-
дена под целосна, кривична и материјална одговорност 
и заверена кај нотар дека друштвото ги исполнува сите 
потребни услови пропишани со Законот за инвестици-
ски фондови и подзаконските акти кои произлегуваат 
од него за да може да врши работи на основање и упра-
вување со инвестициски фондови; 

17. Изјава од лицата овластени да го застапуваат 
друштвото за управување со инвестициски фондови де-
ка ги има поднесено сите финансиски извештаи во сог-
ласност со одредбите на Законот и подзаконските акти 
донесени врз основа на Закон; 

18. Примерок од изјавата од член 74 став 3 од Зако-
нот за инвестициски фондови која при запишувањето 
на акциите ја дава запишувачот; 

19. Документацијата која согласно Законот за тр-
говски друштва е потребна за сукцесивно основање на 
акционерско друштво, а која е соодветна за основањето 
на затворен инвестициски фонд и тоа следната: 

- Уписница согласно член 305 од Законот за тргов-
ски друштва; 

- Јавен повик согласно член 304 од Законот за тр-
говски друштва и 

- Повик за свикување на основачко собрание сог-
ласно член 310 од Законот за трговски друштва.  

20. Доказ за платен надомест на Комисијата за до-
бивање одобрение за основање на затворениот фонд и 
за упис на фондот во Регистарот на инвестициски фон-
дови. 

(3) При основање на затворен инвестициски фонд 
заедно со Барањето, друштвото за управување со инве-
стициски фондови до Комисијата ги поднесува и бара-
њето за добивање одобрение на статутот на затворени-
от инвестициски фонд врз основа на член 52 од Зако-
нот за инвестициски фондови, барањето за добивање 
одобрение на проспектот на затворениот инвестициски 
фонд врз основа на член 54 од Законот за инвестициски 
фондови и барањето за добивање одобрение на изборот 

на депозитарната банка врз основа на член 39 од Зако-
нот за инвестициски фондови и документацијата која 
се поднесува кон истите. 

(4) При основање на затворен инвестициски фонд 
заедно со Барањето, друштвото за управување со инве-
стициски фондови до Комисијата поднесува и барање 
за одобрување на јавна понуда на хартии од вредност 
согласно член 14 од Законот за хартии од вредност за-
едно со документација која се поднесува кон истото со-
одветна за издавањето на обични акции по пат на јавна 
понуда од страна на затворен инвестициски фонд.  

(5) Со давањето одобрение за основање на затворен 
инвестициски фонд се смета дека е одобрена и осно-
вачката емисија по пат на јавна понуда на хартии од 
вредност на затворениот фонд.  

(6) За одлучување по поднесеното барање, Комиси-
јата може да побара прецизирање на веќе доставената 
документација, доставување на дополнителна докумен-
тација, а може да ја користи и документацијата со која 
располага во својата архива.  

 
Постапување по барањето 

 
Член 5 

(1) Комисијата во рок од 60 дена од денот на подне-
сување на барањето донесува решение по барањето за 
давање одобрение за основање на затворен инвестици-
ски фонд.  

(2) Комисијата пристапува кон мериторно одлучу-
вање по Барањето, откако подносителот до Комисијата 
ќе поднесе комплетно барање заедно со документација-
та  која се поднесува кон истото пропишана со Законот 
за инвестициски фондови и правилниците кои произле-
гуваат од него.  

(3) Во случај на поднесување на непотполно, неу-
редно или барање со формално правни недостатоци, 
Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е 
потребно да ја дополни документацијата, при што ќе го 
предупреди за последиците за непостапувањето. До-
колку подносителот не ја дополни документацијата и 
не ги отстрани недостатоците на Барањето во рокот ќе 
се смета дека подносителот се откажал од Барањето, а 
Комисијата ќе донесе заклучок со кој ќе ја запре по-
стапката поведена по истото.  

(4) Комисијата може да одлучи позитивно по бара-
њето за давање одобрение за основање на затворен ин-
вестициски фонд ако позитивно одлучила по останати-
те барања од член 4 став 3 од овој правилник. 

 
Завршни одредби 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија”.   

 
        Бр. 01-349/1           Комисија за хартии од вредност 
8 февруари 2010 година          Претседател,  

       Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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465. 
Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии 

од вредност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008) и врз основа на 
член 19 став 4 од Законот за инвестициски фондови 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
12/2009)  Комисијата за хартии од вредност, на седни-
цата одржана на ден 8.02.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГ-
ЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР, ОДНОСНО ИЗВРШНИ ЧЛЕ-
НОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА ДРУШ-
ТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ   

ФОНДОВИ 
 

Член 1 
Со Правилникот за начинот и постапката за давање 

согласност за именување на членови на управниот од-
бор, односно извршни членови на одборот на директо-
ри на друштвото за управување со инвестициски фон-
дови (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува 
начинот и постапката на давање согласност на наведе-
ните лица од страна на Комисијата за хартии од вред-
ност на Република Македонија (во понатамошниот 
текст: Комисија). 

 
Член 2 

(1) По комплетирањето на документацијата утврде-
на со член 18 на Законот за инвестициски фондови и 
Правилникот за потребна документација која се прило-
жува како доказ за исполнување на условите за имену-
вање на членови на управниот одбор односно извршни 
членови на одборот на директори на друштво за упра-
вување со инвестициски фондови за лицата од став 1 
на овој Правилник и обработка на истата, Комисијата 
го известува  Друштвото за управување со инвестици-
ски фондови (во понатамошниот текст: ДУИФ) за ме-
стото и датумот на одржување на интервју со предло-
жените кандидати за членови на управниот одбор, од-
носно извршни членови на одборот на директори на 
ДУИФ. 

(2) Интервјуто со предложените кандидати го спро-
ведува тричлена интерна Комисија, составена од лица 
од  Комисијата за хартии од вредност. 

(3) Во известувањето од став 1 на овој член, Коми-
сијата ги наведува областите на кои ќе се однесува са-
мото интервју. 

(4) При интервјуто особено ќе се оценува: 
- интегритетот и професионалниот углед на предло-

жените лица; 
- познавањето на прописите и практиката од обла-

ста на пазарот на хартии од вредност и работењето на 
инвестициските фондови; 

- познавањето на финансиите и прописите од обла-
ста на финансиите и 

- менаџерските и организациони способности на 
кандидатот. 

(5) Доколку некој од предложените кандидати за 
членови на управниот одбор, односно извршни члено-
ви на одборот на директори на ДУИФ не е државјанин 
на Република Македонија, должен е да обезбеди соод-
ветен преведувач. 

(6) Во случај кога барањето за добивање согласност 
на лицата од став 1 на овој член е неуредно односно 
некомплетно, Комисијата со писмен допис го известува 
подносителот, по што истиот е должен да постапи во 
рок од 5 (пет) дена од денот на приемот. 

(7) Доколку подносителот не постапи согласно ро-
кот од став 6 на овој член, постапката за добивање сог-
ласност се запира.   

 
Член 3 

Комисијата за извршување на интервјуто, со пред-
ложените кандидати за членови на управниот одбор, 
односно извршни членови на одборот на директори на 
ДУИФ, во рок од 5 работни дена подготвува писмен 
извештај кој заедно со материјалите и извештајот од 
направеното интервју се разгледува и одлучува на сед-
ница на Комисијата за хартии од вредност. 

 
Член 4 

(1) Комисијата  по добивањето на извештаите од 
член 3 на овој Правилник, донесува одлука согласно 
роковите во Законот за инвестициски фондови за дава-
ње согласност или за одбивање на барањето за добива-
ње согласност на предложените кандидати за членови 
на управниот одбор, односно извршни членови на од-
борот на ДУИФ. 

(2) Единствено при основање Комисијата одлучува 
по барањето за добивање согласност на предложените 
кандидати за членови на управниот одбор, односно из-
вршни членови на одборот на директори на ДУИФ до-
колку е донесена позитивна одлука по барањето за до-
бивање дозвола за работа на ДУИФ. 

(3) Во случај на запирање на постапката по барање-
то за добивање дозвола за работа на ДУИФ, постапката 
за  давање согласност  на лицата од член 1 на овој Пра-
вилник се запира. 

(4) Одлуките од овој член се доставуваат до ДУИФ 
и истите се објавуваат во Службен весник на Републи-
ка Македонија. 

 
Член 5 

(1) Комисијата согласноста за именување на пред-
ложените кандидати за членови на управниот одбор, 
односно извршни членови на одборот на директори на 
ДУИФ, ја издава согласно Одлуката за нивното имену-
вање донесена од надлежниот орган врз основа на Ста-
тутот на ДУИФ. 

(2) Мандатот за кој се назначени предложените ли-
ца од став 1 на овој член почнува да тече од денот на 
донесување на Решението на Комисијата за давање сог-
ласност.                                               

 
Член 6 

(1) Решението за согласност за именување кое го 
издава Комисијата престанува да важи со денот на раз-
решување од функцијата член на управен одбор, од-
носно извршен член на одборот на директори на ДУ-
ИФ, со денот на одземање на согласноста за именување 
на член на управен одбор, односно извршен член на од-
борот на директори на ДУИФ од страна на Комисијата. 

(2) Комисијата ја повлекува согласноста за имену-
вање на членовите на управниот одбор, односно извр-
шните членови на одборот на директори на ДУИФ кога 
ќе утврди дека: 

- одлуката за давање согласност е донесена врз ос-
нова на невистинити и неточни податоци, 

- во меѓувреме престанале да ги исполнуваат усло-
вите од член 18 од Законот за инвестициски фондови  и 

- извршиле повреда на правилата на Кодексот за 
етичко однесување, совесното работење и правилата за 
управување со ризикот или на друг начин ги загрозиле 
интересите на сопствениците на удели, односно на ак-
ционерите на инвестициските фондови, како и на кли-
ентите со чие портфолио  управува друштвото за упра-
вување.  
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(3) Од  денот на доставување на решението за пов-
лекување на согласноста за именување на членови на 
управниот одбор, односно извршните членови на одбо-
рот на директори на друштвото за управување од стра-
на на Комисијата, истите не можат да вршат каква било 
функција во друштвото за управување. 

   
 

Член 7 
Барањето за давање согласност за именување на 

кандидати за членови на управниот одбор, односно из-
вршни членови на одборот на директори на ДУИФ се 
поднесува до Комисијата најмалку два месеци пред 
истекот на периодот за кој е дадена согласност од Ко-
мисијата за именување на постојните членови освен во 
случај на виша сила(vis major).  

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија”. 

 
        Бр. 01-351/1           Комисија за хартии од вредност 
8 февруари 2010 година          Претседател,  

       Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
__________ 

466. 
Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии 

од вредност  („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), и член 5 став 4 од 
Законот за инвестициски фондови („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 12/2009), Комисијата за 
хартии од вредност, на седницата одржана на 8.02.2010 
година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРУКТУРАТА, ПРЕСМЕТ-
КАТА И НАЧИНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДС-
ТВАТА НА МИНИМАЛНАТА ОСНОВНА ГЛАВ-
НИНА НА ДРУШТВОТО ЗА  УПРАВУВАЊЕ СО  

ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ 
 

Член 1 
Со Правилникот за утврдување на структурата, 

пресметката и начинот на одржување на средствата на 
минималната основна главнина на друштвото за упра-
вување со инвестициски фондови (во понатамошниот 
текст правилник) се уредува структурата, пресметката 
и начинот на одржување на средствата на минималната 
основна главнина на друштвото за управување со инве-
стициски фондови.  

 
Член 2 

Друштвото за управување со инвестициски фондо-
ви (во понатамошниот текст друштвото) мора во секој 
момент да одржува средства на минималната основна 
главнина во износ од една четвртина од годишните 
фиксни трошоци остварени во претходната деловна го-
дина. 

 
Член 3 

Годишни фиксни трошоци на друштвото се: тро-
шоци за вработени (годишни бруто плати за предви-
дениот број на редовно вработени лица во друштвото 
и други надоместоци од плати согласно колективен 

договор), трошоци за наемнина (годишен трошок за 
деловниот простор каде што работи друштвото вклу-
чувајќи ги трошоците за струја, вода, греење и одржу-
вање), членарини, трошоци за консалтинг услуги врз 
основа на годишни договори, други трошоци и надо-
местоци кои имаат фиксен карактер и трошоци за 
одржување на софтверските и хардварските  аплика-
ции на друштвото. 

 
Член 4 

Средствата на минималната основна главнина кои 
друштвото треба да ги одржува во секој момент се: 

- Пари и салда на готовинските сметки (жиро сме-
тка и девизна сметка); 

- Орочените депозити кои се депонирани во финан-
сиски институции; 

- Државни хартии од вредност кои ги издава Репуб-
лика Македонија и Народна Банка на Република Маке-
донија, а за кои гарантира Република Македонија. 

 
Член 5 

Долгорочните должнички хартии од вредност со 
кои се тргува во Република Македонија се вреднуваат 
по објективна вредност на денот на пресметка и за 
истата се зема официјалната дневна просечна цена на 
определената хартија од вредност постигната на регу-
лиран пазар односно друг организиран пазар на денот 
на пресметка. 

 
Член 6 

На почеток на секоја финансиска година друштвото 
до Комисијата за хартии од вредност треба да достави 
пресметка на износот на остварените  фиксни трошоци 
во текот на претходната деловна година, со структура 
определена со овој Правилник. 

 
Член 7 

(1) Друштвото е должно во рок од пет дена од исте-
кот на претходниот месец да ја извести Комисијата за 
начинот на одржување на средствата на минималната 
основна главнина за секој ден од претходниот месец. 

(2) Друштвото е должно да го изготви извештајот за 
начинот на одржување на средствата на минималната 
основна главнина во форма пропишана во прилог 1 од 
овој Правилник и истиот електронски да го достави до 
Комисијата за хартии од вредност во пропишаниот рок 
од став 1 на овој член. 

 
Член 8 

Друштвото е должно во согласност со законските 
прописи да ги чува извештаите на истиот начин како и 
другата документација. 

 
Член 9 

Комисијата за хартии од вредност врши контрола 
на износот, одржувањето и начинот на пресметка на 
средствата на минималната основна главнина на друш-
твото.  

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од  об-
јавувањето  во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
        Бр. 01-352/1           Комисија за хартии од вредност 
8 февруари 2010 година          Претседател,  

       Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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467. 
Врз основа на член 190 став (1) од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007 и 07/2008), а во врска со член 109 став 6 од За-
конот за инвестициски фондови ( Службен весник на 
Република Македонија број 12/2009), Комисијата за 
хартии од вредност, на седницата одржана на 8.02.2010 
година,  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ПРЕКИН И 
ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПРОДАЖБАТА И ОТКУПОТ 
НА  УДЕЛИ  ВО  ОТВОРЕНИОТ  ИНВЕСТИЦИСКИ 

ФОНД 
 

Член 1 
Со Правилникот за утврдување на постапката за 

прекин и продолжување на продажбата и откупот на 
удели во отворениот инвестициски фонд (во поната-
мошниот текст: Правилник) се определува постапката 
за прекин и продолжување на продажбата и откупот на 
удели во отворениот инвестициски фонд. 

 
Член 2 

Заради заштита на интересите на сопствениците 
или потенцијалните сопственици на удели заради не-
можност да се утврди точната цена на имотот од пор-
фолиото на фондот од страна на друштвото за управу-
вање со инвестициски фондови и депозитарната банка,  
прекин и продолжување на продажбата и откупот на 
удели во отворениот инвестициски фонд може да по-
крене: 

- друштвото за управување со инвестициски фондо-
ви и  

- Комисијата за хартии од вредност (во понатамош-
ниот текст: Комисија). 

Прекин на продажбата и откупот на удели во отво-
рениот инвестициски фонд може да настане и кога во 
рок од еден ден се достават барања за откуп на удели 
од фондот во износ поголем од 10% од вредноста на 
имотот на фондот, а фондот во законски пропишаниот 
рок не е во можност да ги реализира барањата. 

 
Член 3 

Друштвото за управување со инвестициски фондо-
ви веднаш, не покасно од 24 часа по констатирањето 
дека не може да ја утврди точната цена на имотот од 
портфолиото на фондот, до Комисијата доставува  ба-
рање за добивање согласност на прекин на продажба и 
откуп на удели на отворениот инвестициски фонд. 

Истовремено, Друштвото за управување со инве-
стициски фондови објавува известување за прекин на 
продажба и откуп на удели на отворениот инвестици-
ски фонд согласно Законот за инвестициски фондови и 
на својата интернет страница. 

Комисијата веднаш по доставувањето на пријава со 
барање за добивање согласност на прекин на продажба 
и откуп на удели на отворениот инвестициски фонд вр-
ши објавување на информација на својата интернет 
страница. 

 
Член 4 

Кон барањето од член 3 на овој правилник се при-
ложува следното: 

- точен назив на отворениот инвестициски фонд за 
кој друштвото за управување со инвестициски фондови 
бара согласност за прекин на продажбата и откуп на 
удели; 

- причина заради кои неможе да се пресмета вред-
носта на имотот на фондот; 

- предлог за надминување на пречките заради кои 
неможе да се пресмета вредноста на имотот на фондот; 

- точен износ на вредноста на имотот на фондот 
еден ден пред констатирање на неможност за пресме-
тка на вредноста на неговиот имот; 

-  точна вредност на уделите на еден ден пред кон-
статирање на неможност за пресметка на вредноста на 
неговиот имот; 

- број на поднесени барања за купување и откуп на 
удели еден ден пред констатирање на неможност за 
пресметка на вредноста на неговиот имот; 

- времетраење на прекинот заради неможноста за 
пресметување на нето вредноста на имотот на отворе-
ниот инвестициски фонд. 

 
Член 5 

Комисијата по барањето од член 3 на овој правил-
ник на друштвото за управување со инвестициски фон-
дови за добивање согласност за прекин на  продажбата 
и откупот на удели во отворениот инвестициски фонд 
поради неможност да се утврди точната цена на имотот 
од портфолиото на фондот, одлучува во рок од 3 работ-
ни дена од денот на прием на барањето. 

 
Член 6 

Во периодот на постапката за добивање согласност 
од Комисијата за прекин на  продажбата и откупот на 
удели во отворениот инвестициски фонд, друштвото не 
смее да продава и откупува удели од фондот се до за-
вршување на постапката за добивање согласност која 
се води пред Комисијата. 

 
Член 7 

Во периодот на добивање согласност за прекин на  
продажбата и откупот на удели во отворениот инвести-
циски фонд  доколку се создадат услови за утврдување 
на  точната цена на имотот од портфолиото на фондот, 
друштвото несмее да продава и откупува удели од фон-
дот се до прекинување на постапката за добивање сог-
ласност која се води пред Комисијата. 

 
Член 8 

Комисијата во согласноста за прекин на  продажба-
та и откупот на удели на отворениот инвестициски 
фонд го утврдува рокот во кој друштвото за управува-
ње со инвестициски фондови треба да ја отстрани при-
чината  за утврдување на  точната цена на имотот од 
портфолиото на фондот  и точниот датум на продолжу-
вање на продажбата и откупот на удели во отворениот 
инвестициски фонд. 

 
Член 9 

По изминување на рокот за прекин  на  продажбата 
и откупот на удели во отворениот инвестициски фонд 
првиот ден од продолжувањето на продажбата и отку-
пот на удели во отворениот инвестициски фонд, друш-
твото за управување со отворени инвестициски фондо-
ви доставува до Комисијата точна пресметка на  точна-
та цена на имотот од портфолиото на фондот  и на 
вредноста на уделот на фондот. 

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето  во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
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468. 
Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии 

од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, бр. 
25/2007 и бр. 7/2008) и член 9 од Законот за инвестици-
ски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009), 
Комисијата за хартии од вредност, на својата седница 
одржана на ден 8.02.2010 година, го донесе следниот 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОТРЕБНАТА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА 
РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ 

СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ 
  

Предмет на уредување 
 

Член 1 
Со Правилникот за начинот, постапката и потреб-

ната документација за добивање дозвола за работење 
на друштво за управување со инвестициски фондови 
(во понатамошниот текст: Правилник) се уредува начи-
нот, постапката и потребната документација за добива-
ње дозвола за работење на друштво за управување со 
инвестициски фондови. 

    
Барање за издавање дозвола за работење на  

друштво за управување со фондови 
 

Член 2 
(1) Барање за издавање дозвола за работење на 

друштво за управување со инвестициски  фондови (во 
понатамошниот текст: Барање за дозвола за работење) 
се поднесува до Комисијата за хартии од вредност (во 
понатамошниот текст: Комисија) во форма и содржина 
утврдена со пропишаниот образец: “Барање за издава-
ње дозвола за работење на друштво за управување со 
инвестициски фондови” (Обрзец ДУФ-Б-ДР), даден во 
Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.   

(2) Образецот  ДУФ-Б-ДР треба да е пополнет еле-
ктронски, уредно, читливо, без корекции и треба да ја 
содржи во прилог документацијата пропишана со член 
3 на овој правилник. Образецот за барањето мора да 
биде целосно пополнет.  

(3) Барањето за дозвола за работење го потпишува-
ат лицата што го застапуваат друштвото за управување 
со инвестициски  фондови согласно закон.   

  
Документација кон барањето за дозвола  

за работење 
 

Член 3 
(1) Кон барањето за дозвола за работење се прило-

жува документацијата пропишана со член 9 став (3) од 
Законот за инвестициски фондови, документацијата 
пропишана со овој Правилник и документацијата про-
пишана со Правилникот за кадровска, техничка и орга-
низациона оспособеност потребни за основање и рабо-
та на друштвото за управување со инвестициски фон-
дови. 

(2) Истовремено со барањето за дозвола за работе-
ње се поднесува и Барањето за давање согласност за 
статутот на друштвото за управување со инвестициски 
фондови, како и Барањето за давање согласност за име-
нување на членови на управниот одбор, односно на из-
вршните членови на одборот на директори на друштво-
то за управување со инвестициски фондови согласно 
Правилникот за начинот и постапката на давање сог-
ласност за изборот на членови на управниот одбор од-
носно извршните членови на одборот на директори. 

(3)  Доколку при основањето на друштвото за упра-
вување со инвестициски фондови некој од основачите 
се стекнува со квалификувано учество во истотот, при 
поднесување на барањето за дозвола за работење се 
поднесува и целокупната документација која се одне-
сува на стекнување на квалификувано учество во 
друштвото за управување со инвестициски фондови, а 
согласно член 13 и член 14 од Законот за инвестициски 
фондови и соодветниот правилник донесен врз основа 
на овие членови. 

(4) При поднесување на барањето за дозвола за ра-
ботење се поднесува и доказ за платен надоместок на 
Комисијата за разгледување и одлучување по барањето 
за издавање одобрение за основање на друштво за 
управување со фондови, согласно Тарифникот за утвр-
дување на висината на надоместоците што ги наплату-
ва Комисијата за хартии од вредност. 

 
Информации кои се однесуваат на основачите - 

правни лица 
 

Член 4 
(1) Кога основачи - акционери на друштвото за 

управување со инвестициски фондови се правни лица, 
кон барањето за дозвола за работење, за секој од осно-
вачите, се поднесува следната документација во која се 
содржани информации за правното лице - основач на 
друштвото за управување со инвестициски фондови: 

1. Одлука на надлежниот орган на основачот за 
учество во основањето на друштвото за управување со 
инвестициски фондови; 

2. Извод од регистрацијата на основачот од региста-
рот кој ја одразува последната фактичка состојба на ос-
новачот (потврда за правното лице - тековна состојба); 

3. Доказ за добиена претходна согласност односно 
мислење за основање на друштво за управување со 
фондови издадено од соодветна институција во случај 
кога како основач на друштвото за управување со ин-
вестициски фондови се јавува банка, штедилница, оси-
гурително друштво или друго правно лице за кое со за-
кон е утврдена обврска за добивање претходна соглас-
ност односно мислење за основање на друштво за 
управување со фондови;  

4. Изјава на основачот на друштвото за управување 
со инвестициски фондови дадена под целосна морална, 
материјална и кривична одговорност и заверена кај но-
тар, за потеклото на средствата што се вложуваат, од-
носно основата за стекнување акции во друштвото за 
управување со фондови и доказ за изворот на средства-
та кои лицето ги вложува во друштвото; 

5. Изјава на основачот на друштвото за управување 
со инвестициски фондови дадена под целосна морална, 
материјална и кривична одговорност и заверена кај но-
тар, дека истиот не е акционер со квалификувано учес-
тво во друго друштво за управување со фондови, ниту 
пак лица поврзани со него се акционери со квалифику-
вано учество во друго друштво за управување со инве-
стициски фондови; 

6. Изјава на основачот дадена под целосна морална, 
материјална и кривична одговорност и заверена кај но-
тар за постоење односно непостоење на негова меѓу-
себна поврзаност со останатите акционери на друштво-
то за управување со фондови и со акционери на друго 
друштво за управување со инвестициски фондови сог-
ласно критериумите за поврзани лица утврдени во член 
2 став 1 точка 9 од Законот за инвестициски фондови; 
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7. Изјава на основачот дадена под целосна кривич-
на и материјална одговорност и заверена кај нотар дека 
не дал лажна информација во документите кои се до-
ставуваат кон барањето за дозвола за работење соглас-
но закон и овој правилник односно дека согласно соз-
нанијата на основачот податоците наведени во доку-
ментите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за 
работење согласно закон и овој правилник, се целосни, 
точни, вистинити и дадени во согласност со закон и де-
ка не е  прикриена ниедна информација која може да 
влијае на одлуката на Комисијата за издавање на дозво-
ла за работење на друштвото за управување со инве-
стициски фондови;  

8. Изјава на основачот дадена под целосна кривич-
на и материјална одговорност и заверена кај нотар за 
сопственоста на основачот во капиталот на други прав-
ни лица; 

9. Доказ (извод од состојбата на сметката на имате-
лот на сметка, извод од регистрацијата на правното ли-
це од регистарот, и сл.) од надлежната институција, со 
кој се докажува сопственоста на основачот во капита-
лот на други правни лица;  

10. Ревидирани финансиски извештаи на основачот  
заедно со мислење на овластен ревизор; 

11. Потврда од надлежни институции за редовноста 
на плаќање на јавните давачки (даноци и други придо-
неси за кои со закон е утврдена обврска за плаќање); 

12. Извод од состојбата на сметките на основачот 
кај носителот на платниот промет; 

13. Потврда од надлежни институции дека против 
основачот не е поведена стечајна или ликвидациона 
постапка; 

14. Потврда (уверение) од надлежниот суд дека 
против основачот не е изречена мерка на безбедност 
забрана за вршење на дејност  

15. Статут на основачот и 
16. Список на лицата (име и презиме, ЕМБГ, број 

на пасош за странски лица, адреса на живеење односно 
фирма, седиште и претежна дејсност за која е реги-
стрирано правното лице) кои во основачот поседуваат 
повеќе од 10% од акциите односно уделите, вклучувај-
ќи податоци за бројот на акции или удели кои ги посе-
дуваат и процентот кој го претставуваат во вкупниот 
број на акции односно удели на основачот, како и про-
центот кој го претставуваат во гласачката структура на 
основачот.  

(2) Документацијата од став 1 точка 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 12, 13 и 14 на овој член не треба да биде постара од 
30 дена сметано од денот на поднесување на барањето 
за дозвола за работење до Комисијата. Документација-
та од став 1 точка 5, 6, 7 и 8 на овој член се поднесува 
во форма и содржина утврдена со пропишаниот обра-
зец: „ Изјава на основачот - правно лице лице” (Обра-
зец ДУФ-И-ОПЛ), даден во Прилог 4 кој е составен дел 
на овој Правилник и е заверен  кај нотар.  

 
Информации кои се однесуваат на основачите  

- физички лица 
      

Член 5 
(1) Кога како основачи - акционери на друштво за 

управување со инвестициски фондови се физичики ли-
ца кон барањето за издавање дозвола за работење на 
друштво за управување со инвестициски фондови, за 
секој од основачите се поднесува следната документа-
ција во која се содржани информации за физичкото ли-
це-основач на друштвото за управување со фондови: 

1. Кратка биографија на основачот на друштвото за 
управување со инвестициски фондови; 

2. Доказ од надлежниот суд дека против лицето-ос-
новач на друштвото за управување со инвестициски 
фондови е/не е изречена прекршочна санкција забрана 
за вршење на професија, дејност или должност во обла-
ста на правото, банкарството, сметководството, осигу-
рувањето, управувањето со средства и инвестирање, 
управување со пензиски фондови или други финанси-
ски услуги; 

3. Доказ од надлежниот суд дека лицето-основач на 
друштвото за управување со инвестициски фондови не 
е осуден со казна затвор за кривични дела од областа 
на банкарството, финансиите, работните односи, имо-
тот, мито и корупција;  

4. Доказ за изворот на средствата кои лицето ги 
вложува во друштвото за управување со инвестициски 
фондови (решение за наследство, потврда од банка или 
друга финансиска институција за висината и датумот 
на вложените средства, документ за висината на плата-
та и приходите остварени по други основи и друг соод-
ветен доказ); 

5. Изјава на основачот на друштвото за управување 
со инвестициски фондови дадена под целосна морална, 
материјална и кривична одговорност и заверена кај но-
тар, за потеклото на средствата што се вложуваат, од-
носно основата за стекнување акции во друштвото за 
управување со фондови;  

6. Изјава на основачот на друштвото за управување 
со инвестициски фондови дадена под целосна морална, 
материјална и кривична одговорност и заверена кај но-
тар, дека истиот не е акционер со квалификувано учес-
тво во друго друштво за управување со инвестициски 
фондови, ниту пак лица поврзани со него се акционери 
со квалификувано учество во друго друштво за управу-
вање со инвестициски фондови; 

7. Изјава на основачот дадена под целосна морална, 
материјална и кривична одговорност и заверена кај но-
тар за постоење односно непостоење на негова меѓу-
себна поврзаност со останатите акционери на друштво-
то за управување со инвестициски фондови и со акцио-
нери на друго друштво за управување со инвестициски 
фондови согласно критериумите за поврзани лица 
утврдени во член 2 став 1 точка 9 од Законот за инве-
стициски фондови; 

8. Изјава дадена од основачот под целосна морална, 
материјална и кривична одговорност и заверена кај но-
тар, дека истиот не бил директор, претседател или член 
на орган на управување на правно лице против кое би-
ла поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона 
постапка; 

9. Изјава дадена од основачот под целосна морална, 
материјална и кривична одговорност и заверена кај но-
тар, дека истиот не бил директор, претседател или член 
на орган на управување на правно лице чија сметка кај 
носителот на правниот промет е блокирана;  

10. Изјава дадена од основачот под целосна морал-
на, материјална и кривична одговорност и заверена кај 
нотар, дека истиот не е осуден со правосилна судска 
пресуда за сторено кривично дело предизвикување сте-
чај на правно лице.  

11. Изјава на основачот дадена под целосна морал-
на, материјална и кривична одговорност и заверена кај 
нотар дека не дал лажна информација во документите 
кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работе-
ње согласно закон и овој правилник односно дека сог-
ласно сознанијата на основачот податоците наведени 
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во документите кои се доставуваат кон барањето за 
дозвола за работење согласно закон и овој правилник, 
се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност 
со закон и дека не е  прикриена ниедна информација 
која може да влијае на одлуката на Комисијата за изда-
вање на дозвола за работење на друштвото за управува-
ње со фондови;  

12. Изјава за сопственоста на основачот во капита-
лот на други правни лица; 

13. Доказ (извод од состојбата на сметката на има-
телот на сметка, извод од регистрацијата на правното 
лице од регистарот, и сл.) од надлежната институција, 
со кој се докажува сопственоста на основачот во капи-
талот на други правни лица;  

14. Потврда од надлежна институција за редовно 
плаќање на јавните давачки. 

(2) Документот од став 1 точка 1 на овој член се 
поднесува до Комисијата во форма и содржина утврде-
на со пропишаниот образец: „Биографски податоци за 
физичкото лице - основач на друштвото за управување 
со фондови„ (Образец ДУФ-БП 1), даден во Прилог 2 
кој е составен дел на овој правилник.  

(3) Документацијата од став 1 точка 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 на овој член не треба да биде 
постара од 30 дена сметано од денот на поднесување 
на барањето за дозвола за работење до Комисијата. До-
кументацијата од од став 1 точка 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 
се поднесува во форма и содржина утврдена со пропи-
шаниот образец: „ Изјава на основачот - физичко лице” 
(Образец ДУФ-И-ОФЛ), даден во Прилог 5 кој е соста-
вен дел на овој Правилник и е заверен кај нотар.   

 
Информации кои се однесуваат на членовите на 

надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на 
директори на друштвото за управување со  

инвестициски фондови 
 

Член 6 
 (1) Кон барањето за издавање дозвола за работење 

на друштво за управување со инвестициски фондови за 
секој од членовите на надзорниот одбор, управниот од-
бор или одборот на директори на друштвото за управу-
вање со фондови се поднесува следната документација 
во која се содржани информации за членот на надзорни-
от одбор, управниот одбор или одборот на директори: 

1. Копија од личната карта, односно копија од пасо-
шот (за странско физичко лице) на предложениот член 
на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на 
директори; 

2. Кратка биографија на членот на надзорниот од-
бор, управниот одбор или одборот на директори; 

3. Одлука на основачите за именување на лицето за 
член на управниот одбор односно Статут со кој основа-
чите ги назначуваат првите членови на надзорниот од-
бор односно одборот на директори, и тоа во оние слу-
чаи кога со закон е предвидено членовите на овој орган 
да се назначуваат со Статутот;  

4. Одлука за назначување на еден член од управни-
от одбор односно на еден извршен директор за одгово-
рен за усогласување на работењето на друштвото за 
управување со одредбите од Законот за инвестициски 
фондови и другите прописи и правила на саморегули-
рачките организации, како и за остварување соработка 
со Комисијата,  со цел спроведување на известувањата 
и другите коресподентни активности  кои се бараат 
согласно со одредбите од Законот за инвестициски 
фондови; 

5. Уверение за степенот на стручната подготовка на 
предложениот член на надзорниот одбор, управниот 
одбор или одборот на директори на друштвото; 

6. Доказ за поседување на најмалку три години ра-
ботно искуство стекнато при извршување на работи од 
областа на финансиите или деловното право, како и 
управување со средства (договор со работодавецот, акт 
на работодавецот за работен ангажман на членот на 
управниот одбор односно извршниот член на одборот 
на директори, образец М1/М1 за пријава/одјава на ра-
ботникот во задолжително социјално осигурување, ис-
пис од електронската евиденција за задолжително со-
цијално осигурување на Агенцијата за вработување на 
Република Македонија и слично). Доказот за работно 
искуство од оваа точка е задолжителен само за члено-
вите на управниот одбор и за извршните членови на 
одборот на директори. 

7. Доказ од надлежниот суд дека против членот на 
надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на ди-
ректори е/не е изречена прекршочна санкција забрана 
за вршење на професија, дејност или должност во обла-
ста на правото, банкарството, сметководството, осигу-
рувањето, управувањето со средства и инвестирање, 
управување со пензиски фондови или други финанси-
ски услуги; 

8. Доказ од надлежниот суд дека членот на надзор-
ниот одбор, управниот одбор или одборот на директо-
ри не е осуден со казна затвор за кривични дела од об-
ласта на банкарството, финансиите, работните односи, 
имотот, мито и корупција; 

9. Изјава на членот на надзорниот одбор, управниот 
одбор или одборот на директори, дадена под целосна 
морална, кривична и материјална одговорност и заве-
рена кај нотар, дека истиот не е член на орган на упра-
вување, ниту вработен во друго друштво за управување 
со фондови;  

10. Изјава на членот на надзорниот одбор, управни-
от одбор или одборот на директори, дадена под целос-
на морална, кривична и материјална одговорност и за-
верена на нотар, дека истиот не е член на орган на 
управување, ниту вработен во организациона единица 
на банката која ги врши активностите на депозитарна 
банка; 

11. Изјава на членот на надзорниот одбор, управни-
от одбор или одборот на директори, дадена под целос-
на морална, кривична и материјална одговорност и за-
верена на нотар, дека истиот не е функционер кој рако-
води со државен орган или орган на државна управа; 

12. Изјава од членот на надзорниот одбор, управни-
от одбор или одборот на директори, дадена под целос-
на морална, материјална и кривична одговорност и за-
верена на нотар, дека не е поврзано лице со лица кои се 
членови на орган на управување или вработени во дру-
го друштво за управување со фондови односно во орга-
низациона единица на банката која ги врши активно-
стите на депозитарна банка; 

13. Изјава на членот на надзорниот одбор, управни-
от одбор или одборот на директори, дадена под целос-
на морална, материјална и кривична одговорност и за-
верена кај нотар дека не постои некое од ограничува-
њата за избор од член 346 од Законот за трговски 
друштва и друго ограничување утврдено со закон, а за 
независниот неизвршен член на одборот на директори 
и дека не постои некое од ограничувањата од член 3 
став 1 точка 25 од Законот за трговски друштва; 
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14. Изјава на членот на надзорниот одбор, управни-
от одбор или одборот на директори, дадена под целос-
на морална, материјална и кривична одговорност и за-
верена кај нотар, за висината на учеството во капита-
лот на друштвото за управување со фондови;  

15. Изјава на членот на надзорниот одбор, управни-
от одбор или одборот на директори, дадена под целос-
на морална, материјална и кривична одговорност и за-
верена кај нотар дека не дал лажна информација во до-
кументите кои се доставуваат кон барањето за дозвола 
за работење согласно закон и овој правилник односно 
дека согласно сознанијата на членот на одборот на ди-
ректори односно управниот одбор податоците наведе-
ни во документите кои се доставуваат кон барањето за 
дозвола за работење согласно закон и овој правилник, 
се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност 
со закон и дека не е прикриена ниедна информација ко-
ја може да влијае на одлуката на Комисијата за издава-
ње на дозвола за работење на друштвото за управување 
со фондови. 

 (2) Документот од став 1 точка 2 на овој член се 
поднесува до Комисијата во форма и содржина утврде-
на со пропишаниот образец: „Биографски податоци за 
членот на управниот одбор односно извршниот член на 
одборот на директори на друштвото за управување со 
фондови „ (Образец ДУФ-БП 2), даден во Прилог 3 кој 
е составен дел на овој правилник.  

(3) Документацијата од став 1 точка 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 и 15 на овој член не треба да биде постара од 
30 дена сметано од денот на поднесување на барањето 
за дозвола за работење до Комисијата. Документација-
та од став 1 точка 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 се поднесува 
во форма и содржина утврдена со пропишаниот обра-
зец: „Изјава на членот на управниот одбор/извршниот 
член на одборот на директори на друштвото за управу-
вање со фондови” (Образец ДУФ - И - УО/ОД), дадена 
во Прилог 6 кој е составен дел на овој Правилник, заве-
рена кај нотар.   

Информации кои се однесуваат на овластениот ре-
визор кој ќе врши ревизија на финансиските извештаи 
на друштвото за управување и инвестициските фондо-
ви со кои тоа ќе управува. 

 
Член 7 

 (1) Кон барањето за издавање дозвола за работење 
на друштво за управување со инвестициски фондови се 
поднесува и следната документација во која се содржа-
ни информации за овластениот ревизор кој ќе врши 
ревизија на финансиските извештаи на друштвото за 
управување и инвестициските фондови со кои тоа ќе 
управува: 

1. Акт за назначување на овластен ревизор кој ќе 
врши ревизија на финансиските извештаи на друштво-
то за управување и инвестициските фондови со кои тоа 
ќе управува; 

2. Акт на ревизорот за прифаќање на ревизорскиот 
ангажман за ревизија на финансиските извештаи на 
друштвото за управување и инвестициските фондови 
со кои тоа ќе управува и 

3. Дозвола за работа за вршење работи на ревизија 
на ревизорот кој ќе врши ревизија на финансиските из-
вештаи на друштвото за управување и инвестициските 
фондови со кои тоа ќе управува. 

Информации за висината на основната главнина на 
друштвото за управување со фондови 

 
Член 8 

Кон барањето за издавање дозвола за работење на 
друштво за управување со фондови се поднесува доказ 
за висината на основната главнина согласно со членот 
5 од Законот инвестициски фондоци односно доказ за 
уплата на паричниот влог на времена сметка кај носи-
тел на платниот промет во Република Македонија. 

 
Поднесување на документацијата 

 
Член 9 

(1) Документацијата која се поднесува до Комисија-
та кон барањето дозвола за работење на друштвото за 
управување со инвестициски фондови, треба да биде 
доставена во оригинал или нотарски заверен препис на 
оригиналот, а доколку не е напишана на македонски ја-
зик, треба да биде доставена во превод од страна на ов-
ластен судски преведувач. 

(2) Во случај уверението/свидетелството/дипломата 
за степенот на стручна подготовка да е стекнато во 
странство, до Комисијата се доставува доказ дека стек-
натото уверение/свидетелство/диплома е нострифици-
рано/а од надлежен орган во Република Македонија.  

(3) За одлучување по поднесеното барање за дозво-
ла за работење, Комисијата може да побара прецизира-
ње на веќе доставената документација, доставување на 
дополнителна документација, а може да ја користи и 
документацијата со која располага Комисијата. 

 
Постапување по барањето за дозвола за работење 

 
Член 10 

(1) Комисијата пристапува кон одлучување по бара-
њето за дозвола за работење, откако подносителот до 
Комисијата ќе ја достави целокупната документација 
пропишана со закон и овој правилник.  

(2) Доколку во постапката на основање на друштво 
за управуавње со фондови некој од основачите се стек-
нува со квалификувано учество во друштвото, со изда-
вањето дозвола за работење на друштвото за управува-
ње со фондови се смета дека е издадена и согласност 
на акционерот за стекнување на квалификуваното учес-
тво. 

(3) Во случај на поднесување на непотполно, неу-
редно или барање со формално правни недостатоци, 
Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е 
потребно да ја дополни документацијата, при што ќе го 
предупреди за последиците од непостапувањето. До-
колку подносителот не ја дополни документацијата и 
не ги отстрани недостатоците на барањето во определ-
ниот рок ќе се смета дека подносителот се откажал од 
барањето, а Комисијата ќе донесе заклучок со кој се за-
пира постапката поведена по барањето.  

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
  Бр. 01-354/1            Комисија за хартии од вредност 

8 февруари 2010 година                 Претседател, 
             Скопје            Марина Наќева Кавракова, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
469. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Ѓорче Петров 2 - 
Општина Ѓорче Петров. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 15-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Ѓорче Петров 2, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-2207/2 

19 февруари 2010 година                   Директор, 
      Скопје                  Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
470. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Битола 5 - Општи-
на Битола. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 15-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Битола 5, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр. 
34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-2459/2 

19 февруари 2010 година                   Директор, 
             Скопје                          Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
471. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 

Се врши конверзија на податоците од катастар на 
земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Брвеница - Општина Брвеница.   

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Брвеница, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр. 34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-2460/1 

17 февруари 2010 година                   Директор, 
        Скопје                 Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
472. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Кичево 6 - Општи-
на Кичево. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Кичево 6, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” 
бр.34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-2461/1 

17 февруари 2010 година                   Директор, 
      Скопје                 Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
473. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Кичево 5 - Општи-
на Кичево. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Кичево 5, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр. 
34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-2462/1 

17 февруари 2010 година                   Директор, 
      Скопје                  Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
474. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 



Стр. 32 - Бр. 27 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 февруари 2010 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-

ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Горна и Долна Ѓо-
новица - Општина Гостивар. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Горна и Долна Ѓоновица, востановен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Службен вес-
ник на СРМ” бр. 34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-2654/1 

22 февруари 2010 година                   Директор, 
      Скопје                  Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
475. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Октиси - 
Општина Струга. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 7-от 
ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Октиси, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр. 34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-2655/1 

22 февруари 2010 година                   Директор, 
      Скопје                  Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
476. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 

Се врши конверзија на податоците од катастар на 
земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Злеово - Општина Радовиш.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Злеово, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр. 34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-2656/1 

22 февруари 2010 година                   Директор, 
      Скопје                  Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
477. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Злеово - 
Општина Радовиш. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Злеово, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр. 34/72 и 13/78). 
 

  Бр. 09-2657/1 
22 февруари 2010 година                   Директор, 

      Скопје                  Љупчо Георгиевски, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
478. 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник 
на РМ” бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 
37/05, 121/07, 161/08 и 92/09),  Министерството за труд 
и социјална политика  

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец јануа-

ри 2010 година, во однос на месец декември 2009 годи-
на,  е повисока за 0,7 %. 

2. Правото на пораст на платите за месец јануари 
2010 година, во однос на месец декември 2009 година, за 
работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата 
на платите во Република Македонија, изнесува 0,35%. 

 
                                        Министер, 
                                                    Џељаљ Бајрами, с.р. 
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