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недопуштена, поради тоа што според член 232-а став 8 
од Законот за хартии од вредност против решенијата на 
Комисијата за хартии од вредност со кои се изрекува 
прекршочна санкција може да се поднесе тужба за по-
ведување на управен спор пред надлежниот суд.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

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

 
   Бр. 08-618/13       Комисија за хартии од вредност 

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

____________ 
34. 

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), и 120 став 4 од Законот 
за инвестициски фондови („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 12/2009), Комисијата за хартии 
од вредност, на седницата одржана на 22.12.2009 годи-
на  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА  ПОСТАПКАТА, ТРОШО-
ЦИТЕ И РОКОВИТЕ ЗА ЛИКВИДАЦИЈА НА 
ОТВОРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ 
 

Член 1 
Со Правилникот за утврдување на постапката, тро-

шоците и роковите за ликвидација на отворените инве-
стициски фондови се уредува постапката, трошоците и 
роковите за ликвидација на отворените инвестициски 
фондови. 

 
Член 2 

По донесување на одлуката за ликвидација на отво-
рениот инвестициски фонд во Регистерот на отворени 
инвестициски фондови и воопшто во називот на фондот 
кој се ликвидира се додава зборот „во ликвидација“. 

 
Член 3 

За ликвидатор на отворен инвестициски фонд може 
да биде именувано лице кое ги исполнува условите кои 
се утврдени за член на управниот одбор, односно извр-
шен член на одборот на директори на друштво за упра-
вување со отворени инвестициски фондови. 

 
Член 4 

(1) Во постапката за спроведување на ликвидација-
та на отворениот инвестициски фонд се завршуваат ра-
ботите кои се во тек, целиот имот на фондот се прода-
ва, се намируваат обврските на фондот доспеани до де-
нот на донесување на одлуката за ликвидација. 

(2) Од средствата од продажба на имотот на фондот 
се намируваат и обврските кои се направени пред и кои 
ќе доспеат по денот на донесување на одлуката за ли-
квидација. 

Член 5 
По донесување на одлуката за ликвидација на отво-

рениот инвестициски фонд се забранува секоја поната-
мошна продажба или откуп на уделите на отворениот 
инвестициски фонд, освен во случај на барањата при-
мени после утврдување на последната цена на уделот 
пред донесување на одлуката за ликвидација, при што 
трансакциите со имотот на фондот можат да се обаву-
ваат исклучиво за потребите на постапката за ликвида-
ција на фондот. 

 
Член 6 

Преостанатиот дел од нето вредноста на имотот на 
отворениот инвестициски фонд се распределува на 
имателите на удели, сразмерно на нивниот удел во 
фондот. Преостанатиот дел од нето вредноста на имо-
тот на отворениот инвестициски фонд на имателите на 
удели во фондот се исплатува најкасно во рок од 15 де-
на од денот на донесување на одлуката за поделба на 
преостанатата нето вредност на имотот на фондот. 

 
Член 7 

При исплата на преостанатиот дел од нето вредно-
ста на имотот на отворениот инвестициски фонд на 
имателите на удели во фондот мора да им бидат до-
стапни финансиските извештаи кои се во врска со по-
ведената постапка за ликвидација. 

 
Член 8 

(1) По поделбата на преостанатиот дел на нето 
вредноста на имотот на отворениот инвестициски фонд 
на имателите на удели во фондот, ликвидаторот е дол-
жен да достави до Комисијата за хартии од вредност 
извештај за спроведената ликвидација заедно со зак-
лучни ликвидациски извештаи. 

(2) По завршувањето на постапката за ликвидација 
во Регистерот на инвестициски фондови кој се води од 
страна на Комисијата за хартии од вредност се запишу-
ва завршувањето на постапката за ликвидација на отво-
рениот инвестициски фонд. 

(3)  По завршувањето на постапката за ликвидација 
ликвидаторот е должен сите деловни книги на ликви-
дираниот фонд да ги достави до Комисијата за хартии 
од вредност. 

 
Член 9 

За изработка на почетните и завршните финансиски 
извештаи соодветно се применуваат прописите за изра-
ботка на годишните финансиски извештаи. 

 
Член 10 

(1) Рок за спроведување на ликвидацијата на отво-
рен инвестициски фонд е шест месеци од денот на до-
несување на одлуката. 

(2) Ликвидаторот на отворениот инвестициски 
фонд е должен веднаш по стапување на должност, а 
најкасно во рок од 15 дена од денот на отпочнување на 
постапката на ликвидација да изготви и достави до Ко-
мисијата за хартии од вредност почетни ликвидациски 
финансиски извештаи и извештаи за состојбата на фон-
дот, како и план на ликвидациската постапка. 



Стр. 18 - Бр. 4 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 13 јануари 2010 
 

(3) Доколку ликвидаторот на отворениот инвести-
циски фонд оцени дека продолжување на рокот од став 
1 на овој член е во интерес на доверителите и на сопс-
твениците на удели на фондот, тогаш ликвидаторот е 
должен, покрај извештаите од став 2 од овој член и 
планот за постапката на ликвидација, да достави до Ко-
мисијата за хартии од вредност образложение за потре-
бата за продолжување на рокот на ликвидациската по-
стапка. 

(4) Извештај за спроведување на планот за ликвида-
ција ликвидаторот поднесува до Комисијата за хартии 
од вредност еднаш неделно или почесто доколку поба-
ра Комисијата за хартии од вредност. 

 
Член 11 

Веднаш по добивање на одлуката за ликвидација 
депозитарната банка и друштвото за управување со 
инвестициските фондови треба до Комисијата за хар-
тии од вредност да достави извештај за состојбата на 
имотот на фондот, вредноста на уделот, список на 
сопственици на удели, список на доспеани, а ненами-
рени обврски и листа на акции од кои отворениот ин-
вестициски фонд очекува прилив по основ на диви-
денда во периодот по отпочнување на ликвидациската 
постапка. 

 
Член 12 

(1) Од денот на донесување на одлуката за ликвида-
ција на отворениот инвестициски фонд не можат да се 
наплатуваат  никакви надоместоци освен:  

-  надоместок на депозитарната банка; 
-  трошоци во врска со постапката за ликвидација и 

нејзината ревизија и 
- изготвување на полугодишни или ревидирани го-

дишни извештаи на вложувачите во фондот настанати 
во тек на траење на постапката за ликвидација. 

(2) Ликвидаторот на отворениот инвестициски 
фонд именуван од Комисијата за хартии од вредност 
има право на одреден надоместок на трошоците и на-
града за плата која со одлука ја утврдува Комисијата за 
хартии од вредност. 

(3) Надоместокот на трошоците и награда за плата 
на ликвидаторот на отворениот инвестициски фонд се 
исплатува од имотот на фондот пред имотот на фондот 
да се подели на сопствениците на удели на фондот. 

 
Член 13 

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

 
   Бр. 01-3102/2        Комисија за хартии од вредност 

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

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
35. 

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 4 - 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 4, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр. 
34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-83/2 

8 јануари 2010 година                        Директор, 
     Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
 

 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

36. 
И С П Р А В К А 

 
Во Правилникот за услови за снабдување со еле-

ктрична енергија, објавен во „Службен весник на РМ“ 
бр. 162/2009, направена е техничка грешка во став 1 од 
член 52, односно заградата и зборовите во заградата 
„(освен категоријата домаќинства)“ се бришат. 

 
                                    Претседател, 
                                   Димитар Петров, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

37. 
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 декем-

ври 2009 година, во однос на месец ноември 2009 годи-
на, е повисока за 1,0%. 

2. Правото на пораст на платите за месец декември 
2009 година, во однос на месец ноември 2009 година, за 
работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата 
на платите во Република Македонија изнесува 0,5%. 

 
                                       Министер, 
                                     Џељаљ Бајрами, с.р. 


