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- нето вредност на имотот на фондот по удел (цена 
на уделот) на денот на истекот на кварталот; 

- остварен принос во последната година; 
- просечен годишен принос од почетокот на постое-

ње на фондот (аритметичка средна големина од оства-
рените годишни стапки на принос); 

- графички приказ на цената на уделот од основа-
њето на фондот. 

(3) Друштвото за управување со инвестициски фон-
дови ги објавува најмалку следниве податоци за стру-
ктурата на вложувањата на имотот на секој фонд со кој 
управува: 

- десетте најголеми позиции на вложувања со наве-
дување на % на учество на позицијата во нето вредно-
ста на имотот на фондот; 

- изложеност на имотот на фондот по видови хар-
тии од вредност; 

- изложеност на имотот на фондот по држави, сојуз 
на држави или региони; 

- изложеност на имотот на фондот по валути; 
- изложеност на имотот на фондот по стопански/ин-

дустриски сектори. 
(4) Друштвото за управување со инвестициски фон-

дови објавува и податоци за надоместоците на члено-
вите на органите на управување, како и податоци за на-
чинот на гласање на годишните собранија на акционер-
ските друштва во кои фондовите со кои друштвото 
управува вложиле дел од својот имот.  

(5) Податоците од став 4 на овој член друштвото за 
управување со инвестициски фондови ги објавува во 
следниве рокови: 

- најдоцна до 30 април во тековната година за сите 
видови на надоместоци на членовите на органите на 
управување примени во претходната година; 

- најдоцна во рок од 10 дена од денот на именување 
на членовите на органите на управување на друштвото 
за управување со фондови во надзорни одбори на дру-
ги акционерски друштва во Република Македонија,  со 
посебно нагласување доколку фондовите со кои упра-
вува друштвото имаат вложувања во акции издадени 
од тие акционерски друштва; 

- најдоцна 15 пред одржување на годишните акцио-
нерски собранија, извесување за тоа како друштвото за 
управување со инвестициски фондови ќе гласа на го-
дишните собранија на акционерските друштва во кои 
фондовите со кои друштвото управува вложиле дел од 
својот имот. 

 
Член 8 

Друштвото за управување со инвестициски фондо-
ви е должно со статутот и проспектот на фондовите со 
кои управува да ги предвиди целите и стратегијата на 
вложување (инвестициска политика) во согласност со 
одредбите од овој правилник. 

 
Член 9 

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

 
 
Број 01-2574/3        Комисија за хартии од вредност  

7 декември 2009 година               Претседател, 
     Скопје              Марина Наќева-Кавракова, с.р.  

__________ 
3256. 

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии 
од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/205, 
25/2007 и 07/2008), а во врска со член 18 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 07-12-2009 година донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИ-
ЛОЖУВА КАКО ДОКАЗ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УС-
ЛОВИТЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР ОДНОСНО ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ  
НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА ДРУШТВО ЗА 
УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ 

 
Член 1 

Со Правилникот за потребна документација која се 
приложува како доказ за исполнување на условите за 
именување на членови на управниот одбор односно из-
вршни членови на одборот на директори на друштво за 
управување со инвестициски фондови (во натамошни-
от  текст: Правилник) се утврдува документацијата која 
задолжително се приложува како доказ на условите за 
именување на членови на управниот одбор односно из-
вршни членови на одборот на директори. 

 
Член 2 

(1) Член на управен одбор односно извршен член на 
одборот на директори на друштво за управување со ин-
вестициски фондови може да биде именувано лице кое 
има добиено согласност од Комисијата за хартии од 
вредност (во натамошниот текст: Комисија) за извршу-
вање на функцијата. 

(2) Со барањето за давање на согласност за член на 
управен одбор односно извршен член на одборот на 
директори на друштво за управување со инвестициски 
фондови, се поднесува и документација со која канди-
датот го докажува исполнувањето на условите да биде 
именуван на функцијата. 

 
Член 3 

(1) Член на управен одбор односно извршен член на 
одборот на директори на друштво за управување со ин-
вестициски фондови може да биде лице кое ги испол-
нува следниве услови: 

1.   Завршено високо образование; 
2. Потребна стручна квалификација, способност и 

искуство за водење на работите на друштвото за упра-
вување со инвестициски фондови; 

3.  Вработен во друштвото во постојан работен од-
нос; 

4. Ги исполнува условите предвидени во член 18 од 
Законот за инвестициски фондови; 

(2) Под стручна квалификација и искуство се по-
дразбира најмалку тригодишно работно искуство при 
извршување на работи од областа на финансиите или 
деловното право, како и управување со средства. 

 
Член 4 

(1) Кон барањето за давање на согласност за член 
на управен одбор односно извршен член на одборот на 
директори на друштво за управување со инвестициски 
фондови се поднесува следнава документација: 

1. Биографија (CV) на лицето именувано за функци-
јата член на управен одбор односно извршен член на 
одборот на директори на друштво за управување со ин-
вестициски фондови; 

2. Одлука за именување на лицето за член на упра-
вен одбор односно извршен член на одборот на дире-
ктори која ќе стапи во сила по добивањето на соглас-
ност од Комисијата; 

3. Копија од лична карта, односно нотарски заверен 
превод од пасош за странско физичко лице; 

4. Уверение за завршено високо образование, од-
носно нотарски заверен превод на уверение за заврше-
но високо образование за странско физичко лице; 
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5. Доказ за поседување на најмалку тригодишно ра-
ботно искуство при извршување на работи од областа 
на финансиите или деловното право, како и управува-
ње со средства; 

6.   Копија на работната книшка, односно нотарски 
заверен превод на соодветна исправа со која се докажу-
ва работниот стаж кај досегашните работодавачи за 
странски физички лица; 

7. Потврда за престој и дозвола за работа во Репуб-
лика Македонија  за странско физичко лице; 

8. Потврда од надлежен суд дека против именува-
ното лице нема изречена забрана за вршење на профе-
сија, дејност или должност; 

9. Во случај сите кандидати да се странски физички 
лица, најмалку еден кандидат должен е да достави по-
тврда од надлежна институција за познавање на маке-
донскиот јазик и кирилското писмо; 

10. Пополнет Прашалник за член на управен одбор 
односно извршен член на одборот на директори на 
друштво за управување со инвестициски фондови 
(Образец 1); 

(2) Наведените докази од став 1 на овој член, не 
смеат да бидат постари од три месеци, освен доказот 
од точка 3 и 4  на овој член. 

(3) Потврдите издадени од надлежен орган во 
странство или изјавите  мора да бидат преведени и но-
тарски заверени. Доставената документација не се вра-
ќа по завршувањето на постапката пред Комисијата. 

 
Член 5 

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

 
  Бр.01-3271/1           Комисија за хартии од вредност 

 7 декември 2009 година                    Претседател, 
        Скопје             Марина Наќева Кавракова, с.р 
                                 
             
 

Прилог: Образец 1 
  
Прашалник за член на управен одбор односно извр-

шен член на одборот на директори на друштво за упра-
вување со инвестициски фондови 

 
1. Лични податоци 
1.1. Име и презиме 
1.2. Домашна адреса 
1.3. Адреса во РМ (доколку станува збор за стран-

ско лице со престој во РМ) 
1.4. Датум и место на раѓање 
1.5. Државјанство 
1.6.Број на лична карта или број на пасош (за стран-

ски физички лица) 
1.7. ЕМБГ 
1.8. Телефон и адреса на електронска пошта 
 
2. Податоци за друштвото за управување со инве-

стициски фондови во кое сте кандидирани за член на 
управен одбор односно извршен член на одборот на 
директори 

2.1. Назив на друштвото 
2.2. Адреса 
 
3. Дали имате сопственички удел или било какви 

други финансиски односи (кредити или сл.) со основа-
чот или сопственикот на друштвото за управување со 
инвестициски фондови? 

ДА 
НЕ 
Ако одговорот е ДА, наведете детали 

4. Дали сте член на орган на управување, надзорен 
одбор или прокурист, односно дали на друг начин 
учествувате во креирањето и спроведувањето на делов-
ни политики во друго трговско друштво или установа? 

ДА 
НЕ  
Ако одговорот е ДА, наведете детали 
Назив на трговското друштво или установа 
Адреса 
Функција која ја извршувате 
 
5. Дали сте сопственик, сосопственик или имате би-

ло каков друг финансиски интерес во друго друштво за 
управување со инвестициски фондови или во било кое 
друго трговско друштво? 

ДА 
НЕ  
Ако одговорот е ДА, наведете детали 
Назив на друштвото 
Адреса  
Облик на поврзаност 
 
6. Дали друштвата за управување со инвестициски 

фондови, други трговски друштва или финансиски ин-
ституции во кои сте извршувале раководни функции( 
како член на управен одбор, извршен член на одборот 
на директори, член на надзорен одбор, прокурист или 
на друг начин сте учествувале во креирањето и спрове-
дувањето на деловни политики) имале финансиски по-
тешкотии кои ги довеле тие трговски друштва или фи-
нансиски институции до поведување на постапка на 
стечај или ликвидација? 

ДА 
НЕ 
Ако одговорот е ДА, наведете детали 
Назив на друштвото 
Адреса 
Функција која сте ја извршувале 
 
7. Дали сте биле член на управен одбор, извршен 

член на одборот на директори или прокурист на друш-
твото за управување со инвестициски фондови, однос-
но друго трговско друштво над кое е покрената постап-
ка за стечај односно е одземена дозволата за работа? 

ДА 
НЕ 
Ако одговорот е ДА, наведете детали 
Назив на друштвото 
Адреса 
Функција која сте ја извршувале 
 
8. Дали во друштвото за управување со инвестици-

ски фондови или финансиски институции во кои сте 
извршувале раководни функции( како член на управен 
одбор, извршен член на одборот на директори, член на 
надзорен одбор, прокурист или на друг начин сте учес-
твувале во креирањето и спроведувањето на деловни 
политики) надлежните државни органи утврдиле пого-
лема неправилност  во работењето или потешка повре-
да на законите кои го регулираат работењето на друш-
твата за управување со инвестициските фондови, дру-
гите финансиски институции или Законот за трговски-
те друштва? 

ДА 
НЕ 
Ако одговорот е ДА, наведете детали 
Назив на друштвото 
Адреса 
Функција која сте ја извршувале 
Надлежен државен орган 
Изречена мерка 
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9. Дали на друштвото за управување со инвестици-
ски фондови или финансиски институции во кои сте 
извршувале раководни функции( како член на управен 
одбор, извршен член на одборот на директори, член на 
надзорен одбор, прокурист или на друг начин сте учес-
твувале во креирањето и спроведувањето на деловни 
политики) му била одземена дозволата за работа од 
страна на надлежен државен орган овластен за надзор 
над работењето? 

ДА 
НЕ 
Ако одговорот е ДА, наведете детали 
Назив на друштвото 
Адреса 
Функција која сте ја извршувале 
Надлежен државен орган 
 
10.  Дали против Вас е донесена судска одлука кој 

станала правосилна за следниве казниви дела: 
- предизвикување на стечај; 
- повреда на одредбите за водење на деловните 

книги; 
- злоупотреба во постапка на присилна наплата или 

стечај; 
- оштетување на доверители; 
- неовластено откривање или прибавување на де-

ловна тајна или измама согласно Кривичниот Закон на 
РМ, односно законот на државата на која сте државја-
нин односно дали Ви е изречена мерка на безбедност 
забрана на вршење на професија, дејност или должност  
која е делумно или целосно поврзана со предметот на 
работа на друштвото за управување со инвестициски 
фондови? 

ДА 
НЕ 
Доколку одговорот на било кое од претходните 

прашања е „ДА“, Ве молиме детално да објасните. 
   
11. Дали од страна на надлежните државни органи 

задолжени за супервизија на друштвата за управување 
со инвестициски фондови или други финансиски ин-
ституции е оценувана Вашата стручност и чесност, од-
носно дали некој од тие надлежни државни органи не 
Ви дало или Ви ја одзело согласноста за извршување 
на раководни функции? 

ДА 
НЕ 
Ако одговорот е ДА, наведете детали 
Надлежен државен орган 
Одлука 
 
12. Сметате ли дека постојат други факти или окол-

ности кои би можеле да бидат важни при оценката на 
вашата способност за станување на член на управен од-
бор или извршен член на одборот на директори (судир 
на интереси, финансиски потешкотии и сл.) 

ДА 
НЕ 
Ако одговорот е ДА, наведете кои 
 
Јас__________________________________________ 
                             (Име и презиме) 
 
Изјавувам под целосна морална, материјална и кри-

вична одговорност, дека информациите содржани во 
овој Прашалник, како и целата документација која ја 
доставувам во рамките на барањето за издавање на сог-
ласност за член на управен одбор или извршен член на 
одборот на директори на друштвото за управување со 
инвестициски фондови ________________(назив на 
друштвото), се точни и не содржат фалсификувани по-
датоци и документи. 

Свесен/свесна сум за критериумите пропишани во 
Законот за инвестициски фондови кои треба да ги ис-
полнам за да станам член на управен одбор или извр-
шен член на одборот на директори на друштвото за 
управување со инвестициски фондови. 

Изјавувам дека ќе обезбедам почитување на супер-
визорските стандарди и на мерките преземени од Ко-
мисијата за хартии од вредност и ќе ги доставам сите 
податоци и информации побарани од Комисијата за 
хартии од вредност за вршење на ефикасна супервизи-
ја, со што ќе обезбедам сигурно и стабилно работење 
на друштвото за управување со инвестициски фондови. 

Напомена: Податоците дадени во Прашалникот се 
строго доверливи и ќе бидат употребени само од Коми-
сијата за хартии од вредност за потребите на постапка-
та за давање на согласност за член на управен одбор 
или извршен член на одборот на директори на друш-
твото за управување со инвестициски фондови. 

 
Место и датум          Потпис на физичкото лице 
_____________        ________________________ 
 

__________ 
3257. 

Врз основа на член 190 став 2 и член 193 став 3 од 
Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија“ број 95/05, 25/07 и 7/08), Ко-
мисијата за хартии од вредност на седницата одржана 
на 07-12-2009 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА ОВЛАСТЕНИТЕ УЧЕС-
НИЦИ  НА  ПАЗАРОТ НА  ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

(„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ БР.6/2007) 
 

Член 1 
Во член 22 став 4  од Правилникот за начинот и по-

стапката за вршење контрола на овластените учесници 
на пазарот на хартии од вредност  зборовите „доставу-
вање на одговор на“ се менуваат и гласат „одлучување-
то по“. 

 
Член 2 

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

 
Број 03-3267/1         Комисија за хартии од вредност 

7 декември 2009 година           Претседател 
    Скопје                Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
      

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
3258. 

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 Тетово 2 - Општи-
на Тетово. 


