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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2207. 

Врз основа на член 15 алинеја 1 од Законот за упра-
вување со конфискуван имот, имотна корист и одземе-
ни предмети во кривична и прекршочна постапка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
98/08), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15.09.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН 

ИМОТ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на 

Агенцијата за управување со одземен имот бр. 03-84/2 
од 9.09.2009 година, донесен од Управниот одбор на 
Агенцијата за управување со одземен имот. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
          Бр. 19-2479/1               Заменик на претседателот 
15 септември 2009 година    на Владата на Република 
              Скопје                          Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 
2208. 

Врз основа на член 9 од Законот за стопанисување 
со станбениот и деловниот простор на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 2/94), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 7.07.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНА-
ТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на висината на закупнината за користење 
на деловен простор сопственост на Република Македо-
нија, донесена од Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за стопанисување со станбен и деловен про-
стор на Република Македонија, под бр. 02-8335/14-2, 
на седницата одржана на 26.05.2009 година. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
     Бр. 19-2935/1              Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година               на Владата на Република 
         Скопје                               Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 
2209. 

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 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 28.07.2009 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НАЦИОНАЛНО КООРДИНАТИВ-
НО ТЕЛО ЗА ПОДГОТОВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА 
ВТОРАТА СВЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕЃУРЕ-
ЛИГИСКИ И МЕЃУЦИВИЛИЗАЦИСКИ ДИЈАЛОГ  

ВО ОХРИД, ВО 2010 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се формира Национално коорди-

нативно тело за подготовка и одржување на Втората 
светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивили-
зациски дијалог во Охрид, во 2010 година, во чиј со-
став ќе се именуваат претставници на: 

1) Министерството за култура,  
2) Министерството за надворешни работи,  
3) Министерството за образование и наука,  
4) Кабинетот на Претседателот на Република Маке-

донија,  
5) Канцеларијата на претседателот на Владата на 

Република Македонија,  
6) Комисијата за односи со верските заедници и ре-

лигиозни групи, 
7) Националната комисија за УНЕСКО на Републи-

ка Македонија,  
8) Македонската православна црква, 
9) Исламската заедница, 
10) Католичката црква, 
11) Еврејската заедница, 
12) Евангелско-методистичка црква и 
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13) Македонската академија на науките и уметно-
стите. 

2. Националното координативно тело има задача: 
- да ја утврди конечната листа на лицата кои ќе би-

дат поканети да учествуваат на Конференцијата; 
- да ги утврди главната тема, поттемите и програма-

та на Конференцијата; 
- да изработи концепт-текст за Конференцијата кој 

ќе оди придружно со поканата; 
- да ги разгледа можностите за барање финансиска 

поддршка или партнерство за реализирање на Конфе-
ренцијата; 

- да ги прецизира условите за учество на Конферен-
цијата и модусите за покривање на финансиските тро-
шоци на учесниците и 

- да ги прецизира потребите за јавни набавки. 
3. Националното координативно тело треба да дава 

извештај за своето работење до Владата на Република 
Македонија, на секои два месеца. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино-
то донесување, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
     Бр.19-3819/1                       Претседател на Владата 
28 јули 2009 година               на Република Македонија, 

   Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
_____________ 

2210. 
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 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 28.07.2009 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ОПЕРАТИВНО ТЕЛО ЗА ПОД-
ГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВТОРАТА СВЕТ-
СКА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕЃУРЕЛИГИСКИ И 
МЕЃУЦИВИЛИЗАЦИСКИ ДИЈАЛОГ ВО ОХРИД,  

ВО 2010 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се формира Оперативно тело за 

подготовка и реализација на Втората светска конфе-
ренција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дија-
лог во Охрид, во 2010 година, во чиј состав ќе се име-
нуваат претставници на: 

1) Министерството за култура; 
2) Министерството за надворешни работи; 
3) Министерството за образование и наука;  
4) Министерството за внатрешни работи;  
5) Министерството за финансии;  
6) Министерството за здравство;  
7) Кабинетот на Претседателот на Република Маке-

донија;  
8) Канцеларијата на претседателот на Владата на 

Република Македонија;  
9) Комисијата за односи со верските заедници и ре-

лигиозни групи; 
10) Националната комисија за УНЕСКО на Репуб-

лика Македонија;  
11) Македонската православна црква; 
12) Исламската заедница; 

13) Католичката црква; 
14) Еврејската заедница; 
15) Евангелско-методистичката црква; 
16) Македонската академија на науките и уметно-

стите; 
17) Владата на Република Македонија – Сектор за 

односи со јавноста; 
18) Службата за општи и заеднички работи при 

Владата на Република Македонија.  
2. Задачите на членовите на Оперативното тело се 

состојат во спроведувањето и следењето на реализаци-
јата на задачите утврдени од страна на Националното 
координативно тело за подготовка и одржување на 
Втората светска конференција за меѓурелигиски и ме-
ѓуцивилизациски дијалог во Охрид, во 2010 година. 

3. Оперативното тело треба да дава извештај за сво-
ето работење до Владата на Република Македонија на 
секои два месеца. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино-
то донесување, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
      Бр.19-3819/3                      Претседател на Владата 
28 јули 2009 година               на Република Македонија, 

    Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
_____________ 

2211. 
Врз основа на член 36 став 5 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 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 28.07.2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНОТО 
КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА ПОДГОТОВКА И ОДР-
ЖУВАЊЕ НА ВТОРАТА СВЕТСКА КОНФЕРЕНЦИ-
ЈА ЗА МЕЃУРЕЛИГИСКИ И МЕЃУЦИВИЛИЗА-
ЦИСКИ ДИЈАЛОГ ВО ОХРИД, ВО 2010 ГОДИНА 

 
1. Со ова решение се именуваат членови на Наци-

оналното координативно тело за подготовка и одржу-
вање на Втората светска конференција за меѓурелиги-
ски и меѓуцивилизациски дијалог во Охрид, во 2010 
година: 

1) м-р Елизабета Канческа-Милевска, министер за 
култура, национален координатор; 

2) Валентина Божиновска, директор на Комисијата 
за односи со верски заедници и религиозни групи, за-
меник-национален координатор; 

3) м-р Антонио Милошоски, министер за надво-
решни работи; 

4) Никола Тодоров, министер за образование и наука; 
5) Борис Јосифовски од Кабинетот на Претседате-

лот на Република Македонија; 
6) Сенко Велинов, советник за култура во Канцела-

ријата на претседателот на Владата на Република Ма-
кедонија; 

7) Лидија Топузовска од Министерството за култу-
ра, генерален секретар на Националната комисија за 
УНЕСКО на Република Македонија;  
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8) г. Климент, епископ хераклејски, Македонска 
православна црква;  

9) Скендер Бузаку, Исламска заедница, секретар на 
муфтивството во Скопје; 

10) Абаз Ислами, Исламска заедница, уредник на 
весникот „Хана е ре“; 

11) монсињор Антун Циримотиќ, Католичка црква, 
директор на „Каритас“; 

12) Бјанка Суботиќ, Еврејска заедница, претседател 
13) Михаил Цеков, Евангелско-методистичка цр-

ква, претседател; 
14) акад. Цветан Грозданов, Македонска академија 

на науките и уметностите и 
15) акад. Петар Хр. Илиевски, Македонска акаде-

мија на науките и уметностите. 
2. Националното координативно тело има задача: 
- да ја утврди конечната листа на лицата кои ќе би-

дат поканети да учествуваат на Конференцијата; 
- да ги утврди главната тема, поттемите и програма-

та на Конференцијата; 
- да изработи концепт-текст за Конференцијата кој 

ќе оди придружно со поканата; 
- да ги разгледа можностите за барање финансиска 

поддршка или партнерство за реализирање на Конфе-
ренцијата; 

- да ги прецизира условите за учество на Конферен-
цијата и модусите за покривање на финансиските тро-
шоци на учесниците и 

- да ги прецизира потребите за јавни набавки. 
3. Националното координативно тело треба да дава 

извештај за своето работење до Владата на Република 
Македонија, на секои два месеца. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
     Бр.19-3819/2                       Претседател на Владата 
28 јули 2009 година               на Република Македонија, 

   Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
_____________ 

2212. 
Врз основа на член 36 став 5 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 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 28.07.2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОПЕРАТИВНО-
ТО ТЕЛО ЗА ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЈА 
НА ВТОРАТА СВЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА 
МЕЃУРЕЛИГИСКИ И МЕЃУЦИВИЛИЗАЦИСКИ 

ДИЈАЛОГ ВО ОХРИД, ВО 2010 ГОДИНА 
 
1. Со ова решение се именуваат членови на Опера-

тивното тело за подготовка и реализација на Втората 
светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивили-
зациски дијалог во Охрид, во 2010 година: 

1) м-р Елизабета Канческа-Милевска, министер за 
култура - координатор; 

2) Драган Недељковиќ, заменик-министер за култу-
ра-заменик-координатор; 

3) Ирина Димовска-Шокаровска, Министерство за 
култура - раководител на Сектор за меѓународна сора-
ботка и соработка со УНЕСКО; 

4) Лидија Топузовска, Министерство за култура – 
помошник-раководител на Сектор за меѓународна со-
работка и соработка со УНЕСКО и генерален секретар 
на Националната комисија за УНЕСКО на Република 
Македонија; 

5) Ирина Кроткова, Министерство за култура – по-
мошник-раководител на Секторот за меѓународна сора-
ботка и соработка со УНЕСКО; 

6) Билјана Ќулавковска, Министерство за култура – 
шеф на Кабинетот на министерот; 

7) Валдета Исмаили, Министерство за култура – ра-
ководител на Одделението за билатерална соработка; 

8) Љубица Стефановска, Министерство за култура 
– виш соработник во Одделението за  билатерална со-
работка; 

9) Јована Ѓоргеска, Министерство за култура – по-
мошник-раководител на Секторот за европски интегра-
ции; 

10) Борче Николовски, Министерство за култура – 
помошник-раководител на Секторот за европски инте-
грации; 

11) Наташа Јовановска, надворешен соработник на 
министерот за култура; 

12) Ѓурѓица Трајковска, Министерство за култура – 
раководител на Секторот за материјално-финансиски и 
инвестициски работи; 

13) Зорица Ангеловска-Ковачевиќ, Комисија за од-
носи со верски заедници и религиозни групи-раководи-
тел на Сектор; 

14) Михајло Жеваировски, Министерство за надво-
решни работи – советник во Секторот за политички и 
мултилатерални работи; 

15) Ќенан Рамадани, Министерство за надворешни 
работи – Директорат за дипломатски протокол; 

16) Тони Георгиев, Министерство за внатрешни ра-
боти – помошник на директорот за организациски ра-
боти во Бирото за јавна безбедност; 

17) Тања Костовска, Министерство за финансии – 
раководител на одделение во Секторот за буџети и 
фондови; 

18) Виолета Јанева, Канцеларијата на претседателот 
на Владата на Република Македонија; 

19) Ивана Хаџиниколова, Канцеларијата на претсе-
дателот на Владата на Република Македонија; 

20) Борис Јосифовски, Кабинет на Претседателот 
на Република Македонија; 

21) Весна Поповска, Владата на Република Македо-
нија – Сектор за односи со јавноста; 

22) Зоран Стојановски, Министерство за здравство 
– државен секретар и 

23) Васе Доневски,  Службата за општи и заеднич-
ки работи при Владата на Република Македонија – ди-
ректор. 
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2. Задачите на членовите на Оперативното тело се 
состојат во спроведувањето и следењето на реализаци-
јата на задачите утврдени од страна на Националното 
координативно тело за подготовка и одржување на 
Втората светска конференција за меѓурелигиски и ме-
ѓуцивилизациски дијалог во Охрид, во 2010 година. 

3. Оперативното тело треба да дава извештај за сво-
ето работење до Владата на Република Македонија на 
секои два месеца. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр.19-3819/4                       Претседател на Владата 

28 јули 2009 година               на Република Македонија, 
  Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
2213. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 
и 19/08), а во врска со член 6 од Рамковната Спогодба 
меѓу Владата на Република Македонија и комисијата 
на Европските заедници за правилата за соработка во 
врска со финансиската помош на ЕЗ за Република Ма-
кедонија во рамките на спроведувањето на помошта 
според Инструментот за претпристапна помош (ИПА), 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
18/08), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 11.09.2009 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИ-
НАТОР ЗА АВТОРИЗАЦИЈА ВО СИСТЕМОТ НА 
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО И ЦЕЛОСНО ДЕЦЕНТРА-
ЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИСТАП-
НИТЕ  ФОНДОВИ  ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

1. За Национален координатор за авторизација во 
системот на децентрализирано и целосно децентрали-
зирано управување со претпристапните фондови од 
Европската Унија за Република Македонија се именува 
Сузана Пенева, Раководител на Сектор за усогласување 
со ЕУ и меѓународни финансии во Министерството за 
финансии. 

2. Со влегување во сила на ова решение престанува 
да важи Решението за именување на Национален коор-
динатор за авторизација во системот на децентрализи-
рано управување со претпристапните фондови од 
Европската Унија за Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 51/08). 

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

 
   Бр.19-4366/1                   Заменик на претседателот 

11 септември 2009 година     на Владата на Република 
      Скопје                                     Македонија,  

                  д-р Васко Наумовски, с.р. 

2214. 
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.79/09), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 16.09.2009 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА УСЛОВЕН ПАРИЧЕН  НАДОМЕСТОК  
ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
I. Појдовна основа 

 
Програмата за условен паричен  надоместок за 

средно образование има за цел подобрување на приста-
пот и квалитетот на образованието за ученици во сред-
но образование од домаќинства кои се корисници на 
право на социјална парична помош. 

Со оваа програма ќе се обезбедат дополнителни па-
рични надоместоци за учениците, кое право е условено 
со запишување и посетување на средното образование 
и има за цел да го зголеми бројот на лица запишани во 
средно образование од домаќинства корисници на пра-
вото на социјална парична помош, како и реализација-
та на задолжително средно образование во Република 
Македонија.  

Оваа програма ќе се спроведува за учебната година 
септември 2009 / јуни 2010 година.  

 
II. Корисници 

 
Корисници на оваа програма се ученици од дома-

ќинства кои се корисници на право на социјална парич-
на помош и  од домаќинства на кои поради работно ан-
гажирање за извршување на јавни работи времено им 
мирува правото на социјална парична помош (во пона-
тамошниот текст:  корисник). 

Корисникот го остварува правото на условен пари-
чен  надоместок за средно образование доколку: 

- не остварува право на детски додаток, согласно 
Законот за заштита на децата; 

- е запишан во средно училиште и 
- е на средношколска возраст, согласно Законот за 

средно образование. 
Корисникот го користи правото на условен пари-

чен  надоместок за средно образование под следните 
услови: 

- се додека е  редовен ученик и 
- присуствува на најмалку 85% од вкупниот број 

на часови предвидени со училишниот распоред и про-
грама. 

Правото на условен паричен надоместок за средно 
образование престанува во следните случаи: 

- корисникот матурирал од средно училиште или 
повеќе не е на средношколска возраст; 

- корисникот го прекинал посетувањето на средно 
училиште; 

- доколку правото е остварено врз основа на неви-
стинити или нецелосни податоци; 

- корисникот остварил право на детски додаток и 
- родителот/старателот или носителот на правото на 

социјална парична помош поднесе барање за престанок 
на правото на условен паричен  надоместок за средно 
образование. 
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Родителот/старателот има обврска да извести за се-
која промена која се однесува на: 

- промена за статусот на член на домаќинството за 
корисникот; 

- промена на училиште (корисникот го променил 
или го напуштил училиштето); 

- промена на носителот за исплата и 
- промена на домашната адреса. 
 

III. Мерки 
 
Годишниот износ на условениот паричен надоме-

сток за средно образование во учебната 2009/2010 го-
дина по корисник изнесува 12.000 МКД.   

Надоместокот ќе се исплаќа за корисниците на дво-
месечна основа. За да се оцени најдобриот модел за 
поттикнување на корисниците за исполнување на усло-
вите за користењето на правото на условен паричен на-
доместок за средно образование, оваа програма ќе се 
имплементира преку четири различни модалитети на 
исплата – два поврзани со периодот на исплата и моти-
вацијата за завршување на училишна година (еднакви 
исплати на надоместокот во секое тримесечје или по-
ниски исплати на почетокот на училишната година, а 
повисоки на крајот) и два поврзани со примателот на 
надоместокот (родител/старател или носител на право-
то на социјална парична помош).  

 
Модалитети на исплата 
 
- Квартален начин на плаќање со нееднакви износи 
- 1-ва исплата  (декември)     2.000 МКД  
- 2-ра исплата  (февруари)     2.000 МКД  
- 3-та исплата  (мај)                2.000 МКД  
- 4-та исплата  (јули)              6.000 МКД 
 
- Квартален начин на плаќање со еднакви износи 
- 1-ва исплата  (декември)     3.000 МКД 
- 2-ра исплата  (февруари)     3.000 МКД 
- 3-та исплата  (мај)                3.000 МКД 
- 4-та исплата  (јули)              3.000 МКД 
Модалитети за примателот на надоместокот 
 
- исплата на носител на право  
- исплата на мајката/старателот 
Со примена на статистички методи на избор, беа 

одредени општините во кои ќе се применуваат различ-
ните модели на исплата и приматели на надоместокот и 
тоа:  

 

Модалитети Плаќање со 
еднакви износи 

Плаќање со 
нееднакви износи 

Исплата на мај-
ката/старателот 
 

Арачиново  
Брвеница 
Бутел 
Велес 
Виница 
Врапчиште 
Гази Баба 
Градско 
Демир Капија  
Илинден 

Битола  
Вевчани 
Гостивар 
Дебар 
Дојран 
Ѓорче Петров 
Зајас 
Кратово 
Крушево 
Липково 

Конче 
Крива Паланка 
Осломеј 
Пехчево 
Прилеп 
Росоман 
 

Маврово-Ростуша 
Неготино 
Новаци 
Пласница 
Пробиштип 
Радовиш 

 Чаир   
Чашка 
Чешиново–Обле-
шево 
Чучер Сандево 
Штип 

Ресен 
Сопиште 
Старо Нагоричане 
Струга 
Центар - Скопје 

Исплата на  
носител на право  
 

Богданци  
Валандово 
Дебарца 
Делчево 
Долнени 
Другово 
Зелениково 
Зрновци 
Јегуновце 
Кавадарци 
Кисела Вода 
Кочани 
Могила 
Охрид 
Петровец 
Сарај 
Свети Николе 
Студеничани 
Теарце 
Тетово 
Центар Жупа 

Аеродром 
Берово 
Боговиње 
Босилово 
Василево  
Вранешница 
Гевгелија 
Демир Хисар 
Желино 
Карбинци 
Карпош 
Кичево 
Кривогаштани 
Куманово 
Лозово 
Македонска  
Каменица 
Македонски 
Брод 
Ново Село 
Ранковце 
Струмица 
Шуто Оризари 

 
Поднесување на барање 
 
Корисниците на социјална парична помош треба да 

поднесат барање за остварување на право на условен 
паричен надоместок за средно образование  до 30 
октомври 2009 година. За корисниците на кои ќе им се 
одобри правото, ќе се смета дека се вклучени  во оваа 
програма од 1 септември 2009 година. Исплатата на 
правото ќе се врши се додека е исполнет условот за 
присуство на наставата од 85% од редовните наставни 
часа.  

 
IV. Носители 

 
Оваа програма ќе се спроведе од Министерството 

за труд и социјална политика, центрите за социјална 
работа, Министерството за образование и наука, сред-
ните училишта и Министерството за финансии, соглас-
но со Прирачник за администрирање на Програмата за 
условен паричен надоместок за средно образование,  
донесен од Министерството за труд и социјална поли-
тика. 
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V.  Извори на средства 
 
Средствата за условени парични надоместоци за 

образование се обезбедени преку Договор за заем со  
Меѓународната Банка за обнова и развој - Светска бан-
ка за Проектот за условени парични надоместоци   во 
износ од 19.300.000,00 евра. 

Се проценува дека со Програмата за условен пари-
чен  надоместок за средно образование ќе бидат опфа-
тени 18.800 ученици  од домаќинствата кои се корис-
ници на социјална парична помош. Годишниот износ 
на надоместокот за условениот паричен  надоместок за 
средно образование за секое дете/адолесцент кое ќе ги 
исполни условите  изнесува 12.000,00 МКД.   

Потребните годишни средства за реализирање на 
оваа програма се 225.600.000,00 денари. 

Исплатата на средствата за Програмата за условен 
паричен надоместок за образование ќе се врши преку 
процесот кој се користи за исплата на постојните соци-
јални  парични надоместоци. 

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

 
     Бр.19-4590/1                  Претседател на Владата 

16 септември 2009 година     на Република Македонија, 
        Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 

_____________ 
2215. 

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за простор-
но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.51/05 и 137/07) Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 15.09. 
2009 година донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2009 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за изработка на просторни плано-

ви во Република Македонија за 2009 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.31/09) во точка 1 
износот „16.000.000“ се заменува со „10.000.000“. 

2. Точка 2 се менува и гласи: Средствата од точка 1 
од Програмата за изменување и дополнување на Про-
грамата за изработка на просторни планови во Репуб-
лика Македонија за 2009 година ќе се користат за: 

2.1. Изработка на Просторен План за Национален 
Парк Галичица  

      Нацрт План                           2.000.000 денари 
2.2 Ревизија за ПП за Скопски Регион  
      Нацрт План                           1.500.000 денари 
2.3 Стручна расправа по ПП за Скопски Регион  
      Нацрт План                          1.000.000 денари 
2.4 Охридско Преспански регион - Предлог План 
      Печатење и превод                   1. 500.000 денари 
2.5 Охридско Преспански регион - Предлог план  
      Презентација и промоција          500.000 денари 
2.6 Соработка со ЕЛС- организирање на обука во 

врска упатството за издавање на услови за планирање и 
упатството за пополнување на информативните листо-
ви                                                                500.000 денари 

2.7 Годишен извештај за спроведување на Простор-
ниот План на Република Македонија   3.000.000 денари 

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
    Бр.19-4421/1              Заменик на претседателот 

15 септември 2009 година    на Владата на Република 
      Скопје                                     Македонија, 
                           м-р Владимир Пешевски, с.р.  

____________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

2216. 
И С П Р А В К А 

НА БРОЈ НА ПОЕДИНЕЧНИ ТРАНСПОРТНИ 
ДОЗВОЛИ ПО КВОТИ СО НАЗНАКА КОЈ ВИД 

ОД НИВ СЕ КРИТИЧНИ ДОЗВОЛИ 
 
Исправка на објавениот оглас на Министерството 

за транспорт и врски за Општиот дел на Планот за рас-
пределба на транспортни дозволи за 2010 година („Сл. 
весник на РМ“ бр. 115/09 од 16.09.2009), се врши ис-
правка во речениците наместо: 

„Вкупно требувани годишни ЦЕМТ дозволи за 
2009 година“ треба да стои: 

„Вкупно требувани годишни ЦЕМТ дозволи за 
2010 година“ и наместо: 

„Вкупно ЦЕМТ дозволи на годишно ниво за 2009 
година“ треба да стои: 

„Вкупно ЦЕМТ дозволи на годишно ниво за 2010 
година“. 

                         Министерство за транспорт 
                                       и врски 

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

2217. 
Врз основа на член 92 став 2 од Законот за животна 

средина („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 53/05, 81/05, 24/07 и 159/08), министерот за живот-
на средина и просторно планирање донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОВИТЕ И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ОЦЕ-
НА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИ-
ВОТНАТА СРЕДИНА, КОЈ  ГИ  НАДОМЕСТУВА 

ИНВЕСТИТОРОТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат видовите и ви-

сината на трошоците за спроведување на постапката за 
оцена на влијанието на проектот врз животната среди-
на, кој ги надоместува инвеститорот. 

 
Член 2 

Видовите и висината на трошоците по одделни 
активности за спроведување на постапката за оцена на 
влијанието на проектот врз животната средина, кој ги 
надоместува инвеститорот, се определуваат во висина 
на реалните трошоци и тоа за: 

1. Постапување по известувањето за намерата за из-
ведување на проект за кој се врши оцена на влијанието 
врз животната средина и тоа за: 
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- објавување на известувањето за намерата за изве-
дување на проект, се определува во висина на износот 
утврден во фактурата за објавено известување во печа-
тен и/или електронски медиум во домашната и/или за-
сегнатата држава;  

- објавување на решението со кое се известува ин-
веститорот за потребата од оцена на влијанието на про-
ектот врз животната средина, се определува во висина 
на износот утврден во фактурата за објавено решение 
во печатен и/или електронски медиум во домашната 
и/или засегнатата држава. 

2. Определување на обемот на оцена на влијанието 
врз животната средина за проект за кој се врши оцена 
на влијанието врз животната средина и тоа  за: 

- трошоци за овластување на лице од Листата на 
експерти за оцена на влијание на експерти врз живот-
ната средина кое е ангажирано на  определување на 
обемот на студијата за оцена на влијанието на проектот 
врз животната средина во висина од 5 000,00 денари, 
по еден ден ангажман; 

- објавување на кратка содржина на мислењето за 
обемот на студијата за оцена на влијанието на проектот 
врз животната средина, се определува во висина на из-
носот утврден во фактурата за објавено мислење во пе-
чатен и/или електронски медиум во домашната и/или 
засегнатата држава. 

3. Подготвување на извештајот за соодветноста на 
студијата за оцена на влијанието на проектот врз жи-
вотната средина и тоа за; 

- копија на студијата за оцена на влинанието на 
проектот врз животната средина, со достава на консул-
тации во висина  на реалните трошоци за фотокопира-
ње, во висина на износот утврден со фактура или фи-
скална сметка; 

- изработка на извештај за соодветноста на студија-
та за оцена на влијанието на проектот врз животната 
средина од овластен експерт од Листата на експерти за 
оцена на влијание на експерти врз животната средина 
во висина од 5 500,00 денари, по еден ден ангажман;  

- објавување на извештајот за соодветноста на сту-
дијата за оцена на влијанието на проектот врз животна-
та средина, се определува во висина на износот утвр-
ден во фактурата за објавен извештај во печатен и/или 
електронски медиум во домашната и/или засегнатата 
држава; 

- објавување на решението со коешто дава соглас-
ност или го одбива барањето за спроведување на прое-
ктот, се определува во висина на износот утврден во 
фактурата за објавено решение во печатен и/или еле-
ктронски медиум во домашната и/или засегнатата др-
жава. 

4. Организирање и оддржување на јавната расправа 
по однос на студијата за оцена на влијанието врз жи-
вотната средина за пректот и тоа за: 

- објавување за местото и времето за одржување на 
јавната расправа по однос на студијата за оцена на вли-
јанието врз животната средина за пректот, се определу-
ва во висина на износот утврден во фактурата за обја-
вен оглас во печатен и/или електронски медиум во до-
машната и/или засегнатата држава; 

- просторијата за оддржување на јавната расправа, 
се определува во висина на износот утврден во факту-
рата или фискална сметка за користење на просторија-
та за јавна расправа; 

- превод и обезбедување на толкувач се определува 
во висина на износот утврден во фактура или фискална 
сметка, за извршен превод и обезбеден толкувач. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 07-5469/2            Министер за животна средина  

25 јуни 2009 година            и просторно планирање, 
    Скопје                        д-р Неџати Јакупи, с.р. 

_____________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
2218. 

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 134 став (3) од 
Законот за инвестициски фондови („Службен весник 
на РМ“ бр.12/2009), Комисијата за хартии од вредност, 
на седницата одржана на ден 26/08/2009 година, донесе   

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА СОДРЖИНА, ФОРМА И 
РОКОВИ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ 
ЗА РАБОТЕЊЕТО ОД СТРАНА НА ИНВЕСТИЦИ-
СКИТЕ ФОНДОВИ, ДРУШТВАТА ЗА УПРАВУ-

ВАЊЕ И ДЕПОЗИТАРНАТА БАНКА 
 

Член 1 
Со Правилникот за задолжителната содржина, фор-

мата и роковите за доставување на извештаите за рабо-
тењето од страна на инвестициските фондови, друш-
твата за управување и депозитарната банка (во поната-
мошниот текст: Правилник) се уредува содржината, 
формата и роковите за доставување на извештаите за 
работењето од страна на инвестициските фондови, 
друштвата за управување со инвестициски фондови и 
депозитарната банка. 

 
Член 2 

(1) Извештаите за работењето на инвестициските 
фондови, друштвата за управување со инвестициски 
фондови и депозитарната банка кои се доставуваат до 
Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот 
текст: Комисијата), во смисла на овој правилник се ос-
новните финансиски извештаи и посебните извештаи 
на инвестициските фондови, друштвата за управување 
со фондови и депозитарната банка (во понатамошниот 
текст: обврзници за известување). 

(2) Основните финансиски извештаи се состојат од 
биланс на состојба, биланс на успех, извештај за парич-
ните текови, извештај за промени на главнината и бе-
лешки кон финансиските извештаи. Обврзниците за из-
вестување ги составуваат и објавуваат основните фи-
нансиски извештаи во согласност со Правилникот за 
водење на сметководство („Службен весник на РМ“ бр. 
94/2004, бр. 11/2005 и бр. 116/2005) и Меѓународните 
стандарди за финансиско известување. 
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(3) Посебните извештаи за работењето на обврзни-
ците за известување се извештаи, чија содржина, роко-
ви за изработка, облик и начин на доставување се уре-
дуваат со овој правилник. 

  
Член 4 

(1) Содржината и обликот на основните финанси-
ски извештаи на отворените инвестициски фондови се 
пропишува со Правилникот за сметковниот план, содр-
жината на одделните сметки во сметковниот план на 
отворените фондови, како и формата и содржината на 
финансиските извештаи на отворените фондови. 

(2) Содржината и обликот на основните финанси-
ски извештаи на затворените инвестициски фондови и 
на друштвата за управување со инвестициски фондови 
е идентична со содржината на извештаите на трговски-
те друштва основани согласно Законот за трговски 
друштва во правен облик акционерско друштво. 

 
Член 5 

(1) Посебни извештаи во смисла на овој правил-
ник се: 

1. за отворените и за затворените инвестициски 
фондови: 

a) посебни финансиски извештаи за отворени/ за-
творени инвестициски фондови; 

б) извештаи за вреднување на имотот на фондот и 
за пресметување на нето вредност на имотот по 
удел/акција; 

в) извештаи за висината на трошоците кои се напла-
туваат на товар на имотот на фондот; 

г) извештаи за трансакциите на средствата кои го 
сочинуваат имотот на инвестицискиот фонд и цените 
по кои трансакциите се извршени. 

2. за депозитарната банка: 
a) извештај за резултатите од проверката на исправ-

носта на постапката и резултатите од вреднувањето на 
имотот на инвестициските фондови за кои ги врши ра-
ботите чувар на имот; 

б) извештај за резултатите од проверката на отста-
пувањата од целната структура на вложувањата на ин-
вестициските фондови за кои ги врши работите чувар 
на имот; 

в) извештаи со податоци за сите налогодавачи за 
кои врши работи чувар на имот, како и видови и коли-
чина на хартии од вредност во нивна сопственост. 

(2) Стандардизираните обрасци на посебните изве-
штаи се содржани во прилозите кои се составен дел на 
овој правилник. Извештаите од став (1) точка 1 алинеја 
а) се поднесуваат во форма и содржина утврдена со 
обрасците од Прилог 1 од овој правилник. Извештаите 
од став (1) точка 1 алинеја б) се поднесуваат во форма 
и содржина утврдена со обрасците од Прилог 2 од овој 
правилник. Извештаите од став (1) точка 1 алинеја в) се 
поднесуваат во форма и содржина утврдена со обрас-
ците од Прилог 3 од овој правилник. Извештаите од 
став (1) точка 1 алинеја г) се поднесуваат во форма и 
содржина утврдена со образецот од Прилог 4 од овој 
правилник. Извештаите од став (1) точка 2 се поднесу-
ваат во форма и содржина утврдена со обрасците од 
Прилог 5 од овој правилник. 

(3) За целите на надзорот и контролата на работе-
њето на инвестициските фондови Комисијата може да 
утврди и дополнителни извештаи, чија содржина, фор-
ма и рокови ги утврдува со посебна одлука. 

 
Член 6 

(1) Периодите на изготвување, начинот и роковите 
на доставување на основните финансиски извештаи на 
инвестициските фондови и на друштвата за управува-
ње со инвестициски фондови, се идентични со рокови-
те од Законот за инвестициски фондови („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 12/2009). 

(2) Периодите на изготвување и роковите на доста-
вување на посебните извештаи од член 5 од овој пра-
вилник, се утврдени со овој правилник како што следи: 

- Извештаите од став (1) точка (1), алинеја а) се  из-
готвуваат и се доставуваат најдоцна до петнаесетти во 
месецот за претходниот квартал.  

- Извештаите од став (1) точка 2, алинеи а) и б) се 
изготвуваат квартално и се поднесуваат до петнаесетти 
во месецот, доколку се увиди разлика при вреднување-
то за денот на вреднувањето од изминатиот квартал. 
Доколку разликата при вреднувањето е повисока од 1% 
тогаш, депозитарната банка веднаш ја известува Коми-
сијата. 

- Извештаите од став (1), точка 2, алинеја в) се изго-
твуваат и доставуваат неделно, на крајот на работната 
недела. 

- Извештаите од став (1) точка 1 алинеја б) за 
отворените фондови се изготвуваат дневно и се доне-
суваат во рок од еден работен ден, а за затворените 
фондови се изготвуваат месечно и се донесуваат во 
рок од еден работен ден, по истекот на месецот за кој 
се однесуваат. 

- Извештаите од став (1) точка 1 алинеја в) и алине-
ја г) се изготвуваат месечно и се донесуваат најдоцна 
до петти во месецот за претходниот месец. 

(3) Извештаите од член 5 од овој правилник се до-
ставуваат до Комисијата за хартии од вредност во еле-
ктронска форма преку електронска пошта или на маг-
нетен медиум. 

  
Член 7 

Составен дел на овој правилник се и Табелите при-
кажани во Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3, Прилог 4 и 
Прилог 5. 

 
Член 8 

Со влегувањето во сила на овој правилник преста-
нува да важи Правилникот за начинот и условите за до-
ставување на информациите до Комисијата за хартии 
од вредност од страна на друштвата за управување со 
фондови („Службен весник на РМ“ бр. 85/2000). 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила на денот на објаву-
вање во „Службен весник на РМ“. Примената на изве-
штаите од Прилог 1 на овој правилник започнува од 
01.01.2010 година. 

 
Бр. 01-2402/1          Комисија за хартии од вредност 

26 август 2009 година                Претседател, 
    Скопје             Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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2219. 
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 130 став (6) од 
Законот за инвестициски фондови („Службен весник 
на РМ“ бр.12/2009), Комисијата за хартии од вредност, 
на седницата одржана на ден 26.08.2009 година, донесе   

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРО-
ЛА И НАДЗОР НА РАБОТЕЊЕТО ОД СТРАНА 
НА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НАД ИНВЕСТИЦИСКИТЕ ФОНДОВИ, ДРУШТ-
ВАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИТЕ 

ФОНДОВИ И ДЕПОЗИТAРНИТЕ БАНКИ 
 

Член 1 
Со Правилникот за начинот и постапката за вршење 

контрола на работењето на Комисијата за хартии од 
вредност  над инвестициските фондови, друштвата за 
управување со инвестициските фондови и депозитар-
ните банки (во понатамошниот текст Правилник)  се 
утврдуваат условите, предметот и начинот на вршење 
контрола и надзор на друштвата за управување со ин-
вестициските фондови, инвестициските фондови и де-
позитарните банки во делот на работењето со инвести-
циските фондови и постапката при преземањето мерки 
за отстранување на утврдените неправилности со конт-
ролата. 

 
Член 2 

Со контролата од член 1 на овој правилник, Коми-
сијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст 
Комисија) особено ги проверува: 

- законитоста во работењето; 
- континуитетот во исполнување на условите за ос-

новање и работа на друштвото за управување со инве-
стициски фондови, инвестициските фондови и депози-
тарните банки во делот на работењето на инвестици-
ските фондови; 

- податоците во проспектот, јавниот повик и на дру-
гите документи кои се во врска со основање и функци-
онирање на друштвата за управување со инвестициски 
фондови, инвестициските фондови и депозитарните 
банки во делот на работењето на инвестициските фон-
дови; 

- контрола на навременоста на доставувањето на за-
должителните извештаи за работењето од страна на ин-
вестициските фондови, друштвата за управување со 
инвестициски фондови и депозитарната банка; 

- поднесените финансиски извештаи до Комисијата; 
- материјално-финансиското работење; 
- позитивните финансиските резултати и нивната 

распределба; 
- покривање на негативните финансиски резултати; 
- обезбедување на ликвидноста; 
- адекватноста и квалитетот на управувањето; 
- начин на раководење со портфолиото на фондови-

те и 
- исполнување на обврските определени со Законот 

за спречување перење пари и други приноси од казни-
во дело и финансирање на тероризам.   

Член 3 
По потреба Комисијата го контролира и работењето 

на друштвата за управување со инвестициски фондови, 
инвестициските фондови и депозитарните банки во де-
лот на работењето со инвестициските фондови кои, ди-
ректно или индиректно, делуваат на нивната ликвид-
ност, рентабилност и профитабилнст, односно на нив-
ната стабилност и сигурност. 

 
Член 4 

Комисијата може да врши редовна и вонредна кон-
трола. 

Според начинот на извршувањето контролата може 
да биде посредна и непосредна. 

За редовната контрола, Комисијата го известува 
друштвото за управување со инвестициски фондови и 
депозитарната банка  за датумот и предметот на кон-
тролата три дена пред започнување на контролата. 

За вонредна контрола, Комисијата претходно не го 
известува друштвото за управување со инвестициски 
фондови и депозитарната банка. 

 
Член 5 

Комисијата врши континуирана посредна контрола 
преку анализа на прегледите и податоците што друш-
твата за управување со инвестициските фондови, инве-
стициските фондови и депозитарните банки во делот 
на работењето со инвестициските фондови се должни 
да ги доставуваат до Комисијата, согласно постојните 
прописи, како и на документи од други субјекти кои се 
поврзани и имаат интерес од работењето на фондовите. 

 
Член 6 

Според однапред подготвена програма и по потре-
ба, Комисијата, со или без предходна најава, врши не-
посредна контрола кај друштвото за управување со ин-
вестициските фондови, инвестициските фондови и де-
позитарните банки и кај други субјекти поврзани со 
нивното работење и тоа: 

- непосредна контрола со ограничен обем на оддел-
ни елементи од работењето и 

- целосна непосредна контрола на работењето. 
Непосредната контрола се спроведува преку врше-

ње на директен увид на податоците и документацијата 
од редовното работење во просториите на контролира-
ниот учесник на пазарот на хартии од вредност заради 
утврдување на законитоста во работењето. 

 
Член 7 

Контролата се врши врз основа на решение на Пре-
тседателот на Комисијата, со кое се определуваат овла-
стените лица за вршење на контролата. 

  
Член 8 

Друштвата за управување со инвестициски фондо-
ви, инвестициските фондови, депозитарните банки и 
другите субјекти поврзани со нивното работење долж-
ни се да обезбедат услови за непречено вршење на кон-
тролата од страна на овластените лица на Комисијата. 

 
Член 9 

Овластените лица на Комисијата можат без ограни-
чување да ги прегледуваат деловните книги и други до-
кументи на друштвата за управување со инвестициски 
фондови, инвестициските фондови, депозитарните бан-
ки во доменот на работењето со инвестициските фондо-
ви и другите субјекти поврзани со нивното работење. 
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Овластените лица на Комисијата можат без ограни-
чување да добиваат фотокопии од документацијата ко-
ја била предмет на контролата. 

 
Член 10 

За состојбите и активностите утврдени со контрола-
та, овластените лица изготвуваат записник и го доста-
вуваат до субјектот предмет на контролата (друштвото 
за управување со инвестициски фондови, депозитарна-
та банка или другите субјекти поврзани со нивното ра-
ботење). 

Друштвата за управување со инвестициски фондо-
ви, инвестициските фондови, депозитарните банки или 
другите субјекти поврзани со нивното работење, кои 
биле предмет на контрола, имаат право на приговор на 
записникот во рок од осум дена од денот на приемот на 
записникот. 

 
Член 11 

Под неправилности во смисла на овој правилник се 
подразбираат состојби и активности на друштвата за 
управување со инвестициски фондови, инвестициските 
фондови и депозитарните банки во делот на работење-
то на инвестициските фондови што можат да ја загро-
зат стабилноста и сигурноста на нивнто работење, ос-
тварувањето и заштитата на правата на инвеститорите, 
односно стабилноста и сигурноста на пазарот на капи-
тал.  

 
Член 12 

Во случај на утврдување на неправилности при ра-
ботењето, трошоците за извршената контрола паѓаат на 
товар на друштвото за управување со инвестициски 
фондови, односно депозитарната банка доколку Коми-
сијата ја продолжи постапката и по конечноста на за-
писникот од контролата. 

 
Член 13 

Комисијата спроведува следење и надзор заради 
утврдување дали друштвата за управување со инвести-
циски фондови, депозитарните банки и инвестициските 
фондови го прекршиле Законот за инвестициски фон-
дови и подзаконските акти донесени врз основа на 
истиот. 

Следењето и надзорот, по правило го вршат овла-
стени лица вработени во Секторот за контрола на паза-
рот на капитал на Комисијата (во понатамошниот 
текст: овластени лица). 

Овластените лица го вршат следењето и надзорот 
преку секојдневно следење на настаните при тргување 
со хартии од вредност на системот за тргување на бер-
зата во кои  учесници се фондовите, преку обработка и  
анализа на дневните, неделните и месечните извештаи  
на депозитарните банки и затворените фондови и го-
дишните ревидирани финансиски извештаи на овласте-
ните учесници на пазарот за хартии од вредност, следе-
ње на одржување на нето вредноста на отворениоте 
фондови и пречекорувањата на вложувањата и нивно 
отстранување.  

 
Член 14 

Комисијата врши следење и надзор преку увид во 
периодичните (дневни, неделни и месечни извештаи) и 
годишните извештаи за работа, како и преку увид во 
деловните книги и друга документација на друштвата 
за управување со инвестициски фондови, депозитарни-
те банки и инвестициските фондови. 

Член 15 
Комисијата при следењето и вршење на надзорот 

врши одделен увид во документацијата поврзана со: 
- законитоста на активностите поврзани со тргува-

њето со хартии од вредност; 
- примената на законите и други прописи кои се од-

несуваат на работењето со хартии од вредност од стра-
на на друштвата за управување со инвестициски фон-
дови, депозитарните банки и инвестициските фондови; 

- контролата на финансиската состојба на друштва-
та за управување со инвестициски фондови, депозитар-
ните банки и инвестициските фондови и 

- условите и начинот на работа на друштвата за 
управување со инвестициски фондови, депозитарните 
банки и инвестициските фондови.  

 
Член 16 

Доколку при следењето и надзорот на друштвата за 
управување со инвестициски фондови, депозитарните 
банки и инвестициските фондови, Комисијата утврди 
неправилности и прекршување на законските прописи 
и правила, овластените лица од Комисијата изготвува-
ат извештај.  

 
Член 17 

Комисијата може во текот на вршењето на надзорот 
да повика лица на разговор со цел на Комисијата да ñ 
дадат усни информации, во форма на изјави или одго-
вори. 

Обврската од ставот 1 на овој член се однесува на: 
a) директорите, вработените, членовите на управни-

от и надзорниот одбор или на одборот на директори на 
друштвата за управување со инвестициски фондови, 
депозитарните банки и инвестициските фондови; 

б) сопственици на удели во отворениот фонд; 
в) акционери на друштвата за управување на инве-

стициските фондови, депозитарните банки и затворе-
ните фондови и  

г) други лица по барање на Комисијата. 
 

Член 18 
Комисијата во текот на вршењето на надзорот може 

да издаде налози на лица со кои ќе побара да достават 
примероци од утврдените документи до Комисијата и 
да обезбедат можност за контрола на оригиналните до-
кументи. 

Обврската од ставот 1 на овој член се однесува на: 
a) директорите, вработените, членовите на управни-

от и надзорниот одбор или на одборот на директори на 
друштвата за управување со инвестициски фондови, 
депозитарните банки и инвестициските фондови; 

б) сопственици на удели во отворениот фонд; 
в) акционери на друштвата за управување со инве-

стициски фондови, депозитарните банки и затворените 
фондови и  

г) други лица по барање на Комисијата. 
 

Член 19 
Врз основа на добиените сознанија при следењето и 

надзорот, овластени лица од Комисијата врз основа на 
Решение од Претседателот на Комисијата можат да из-
вршат посредна и непосредна контрола на работењето 
на друштвата за управување со инвестициски фондови, 
депозитарните банки и инвестициските фондови, сог-
ласно овој правилник. 
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Преодни и завршни одредби 
 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија”. 

Со влегување во сила на овој правилник, престану-
ва да важи Правилникот за начинот на вршење контро-
ла на работењето на инвестиционите фондови,  друш-
твата за управување со инвестиционите фондови и де-
позитните банки („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 85/2000). 

 
       Бр.01-2400/1         Комисија за хартии од вредност 
26 август 2009 година                  Претседател, 

    Скопје                Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
_____________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

2220. 
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 Дебар - Општина Дебар.  

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 Дебар, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-14877/1 

17 септември 2009 година                 Директор,  
      Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
2221. 

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 Дебар 3 - Општина 
Дебар. 

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 Дебар 3, востановен според Законот за премер и ка-
тастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” 
бр.34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-14878/1 

17 септември 2009 година                 Директор,  
      Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
 
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 
2222. 

Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24 
став 1, член 25 став 6, член 27 став 2, член 28 став 5 и 
член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото оси-
гурување („Службен весник  на Република Македони-
ја“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,  
31/2003, 84/2005, 37/2006,18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009 и 67/2009), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 15.09.2009 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВА-
РУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за содржината и начинот на оства-
рувањето на правата и обврските од задолжителното 
здравствено осигурување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 111/2000, 4/2001, 71/2001, 
23/2002, 55/2004, 30/2006, 26/2007, 59/2008, 64/2008, 
128/2008, 164/2008, 7/2009, 22/2009 и 73/2009)  во чле-
нот 5 став 2, алинеја 1 по зборот „родени“ се додаваат 
зборовите: „не постар од шест месеци.“ 

 
Член 2 

Во членот 5 став 3 алинеите 1 и 4 се бришат, во 
алинејата 2 по зборот „родени“ се додаваат зборовите: 
„не постар од шест месеци“ и во алинејата 5 по зборо-
вите: „лична карта“ се додаваат зборовите: „ во копија“ 

Алинеите 2, 3, 5 и 6 стануваат алинеја 1, 2, 3 и 4. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по добивање на согласност од мини-
стерот за здравство. 

 
    Бр. 02-18600/3                         Управен одбор 

15 септември 2009 година                 Претседател, 
        Скопје                            д-р Беким Сали, с.р. 
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