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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2904.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 јули 2014 година.
Бр. 07-2644/1
3 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
Член 1
Во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број
184/13, 13/14 и 44/14), во член 92 ставот (4) се менува и
гласи:
„Телевизиските радиодифузери од општ формат се
обврзуваат во текот на неделата да емитуваат најмалку
осум часа, a јавниот радиодифузен сервис најмалку 14
часа, инструментална музика од македонски автори и
автори на етничките заедници кои не се мнозинство во
Република Македонија, вокална и/или вокално-инструментална музика на македонски јазик или на јазиците
на етничките заедници кои не се мнозинство во Република Македонија, од која 50% треба да биде забавна инструментална, вокална и/или вокално-инструментална

музика, а 50% народна инструментална, вокална и/или
вокално-инструментална музика, при што е дозволено
отстапување од 5% во однос на поделбата на емитувањето на забавната и народната инструментална, вокална и/или вокално-инструментална музика.“
Во ставовите (5) и (13) по зборот „емитуваната“ се
додава зборот „инструментална,“.
Член 2
Во членот 117 став (1) алинејата 4 се менува и гласи:
„Двете здруженија на новинари од Република Македонија со најголем број членови предлагаат по еден
член ,“.
Член 3
Во членот 136 по ставот (3) се додава нов став (4)
кој гласи:
“(4) Семејно домаќинство кое е примател на социјална парична помош и постојана парична помош, согласно закон, е ослободено од плаќање на радиодифузна
такса.“
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SHËRBIME MEDIATIKE AUDIO DHE
AUDIVIZUELE
Neni 1
Në Ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”
numër 184/13, 13/14 dhe 44/14), në nenin 92 paragrafi (4)
ndryshohet si vijon:
„Radiodifuzerët televizivë me format të përgjithshëm
obligohen gjatë javës të emitojnë së paku tetë orë, kurse
servisi publik radiodifuziv së paku 14 orë, muzikë instrumentale të autorëve maqedonas dhe autorëve të bashkësive
etnike që nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë,
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muzikë vokale dhe/ose vokale instrumentale në gjuhën
maqedonase ose në gjuhët e bashkësive etnike të cilat nuk
janë shumicë në Republikën e Maqedonisë, nga e cila 50%
duhet të jetë muzikë argëtuese instrumentale, vokale
dhe/ose instrumentale vokale, kurse 50% muzikë popullore
instrumentale, vokale dhe/ose vokale instrumentale, me
ç’rast lejohet shmangie prej 5% në raport me ndarjen e emitimit të muzikës argëtuese dhe popullore instrumentale,
vokale dhe/ose vokale instrumentale."
Në paragrafët (5) dhe (13) pas fjalës “emituar” shtohet
fjala “instrumentale,”.
Neni 2
Në nenin 117 paragrafi (1) alineja 4 ndryshohet si
vijon:
“Dy shoqatat e gazetarëve nga Republika e Maqedonisë
me numër më të madh të anëtarëve propozojnë nga një
anëtar,”.
Neni 3
Në nenin 136 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i (4) si
vijon:
„(4) Ekonomia familjare shtëpiake që është pranuese e
ndihmës sociale me para dhe ndihmës së përhershme me
para, në pajtim me ligjin, është e liruar nga pagimi i taksës
radiodifuzive."
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2905.
Врз основа на член 241, став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014 и
43/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 27 јуни 2014 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КВАЛИТЕТ И АКРЕДИТАЦИЈА НА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ
1. За вршител на должноста директор на Агенцијата
за квалитет и акредитација на здравствените установи
се именува Елизабета Зисовска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 24-5151/1
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
2906.
Врз основа на член 23-а став (3) од Законот за едношалтерски систем и за водење на трговскиот регистар
и регистар на други правни лица („Службен весник на
Република Македонија“ бр.84/05, 13/07, 150/07, 140/08,
17/11, 53/11 и 70/13), министерот за финансии, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ПОДАТОЦИ ПОТРЕБНИ ЗА СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ДРЖАВНАТА ЕВИДЕНЦИЈА
Член 1
Во Правилникот за посебните податоци потребни
за системот на државната евиденција и за формата и содржината на образецот за државната евиденција
(„Службен весник на Република Македонија“ број 2/08,
39/10, 13/11 и 9/12), Образецот „ДЕ“ - Посебни податоци за државна евиденција за субјектите кои не применуваат посебни сметковни планови (големи, средни, мали и микро субјекти), Образецот „ДЕ“ - Посебни податоци за државна евиденција за осигурителни и реосигурителни друштва, Образецот „ДЕ“ - Посебни податоци
за државна евиденција за непрофитните организации”,
Образецот „ДЕ“ - Посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите и Образецот „ДЕ“ - Посебни податоци за државна
евиденција за банките и другите финансиски институции се заменуваат со нови обрасци: Образец „ДЕ“ - Посебни податоци за државна евиденција за субјектите
кои не применуваат посебни сметковни планови (големи, средни, мали и микро субјекти)“, Образец „ДЕ“ Посебни податоци за државна евиденција за осигурителни и реосигурителни друштва, Образец „ДЕ“ - Посебни податоци за државна евиденција за непрофитните организации”, Образец „ДЕ“ - Посебни податоци за
државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите и Образец „ДЕ“- Посебни податоци за државна евиденција за банките и другите финансиски институции, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник ќе се применува при доставувањето
на годишната сметка за 2014 година.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.12–1160/3
26 јуни 2014 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрески, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
2907.
Врз основа на член 186 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник
на Република Македонија“ број 98/12, 166/12, 15/13,
170/13, 43/14, 44/14 и 97/14), министерот за труд и социјална политика, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАПИРАЊЕ ОД ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ПРАВО ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТАНБЕН ПРОСТОР ПОД ЗАКУП ВО ДОМОВИТЕ ЗА ЖИВЕЕЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА СО КОИ
УПРАВУВА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
1. Се запира од извршување Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за начинот и условите за стекнување со право за доделување на станбен
простор под закуп во домовите за живеење на корисниците на пензија со кои управува Фондот на пензиското
и инвалидското осигурување, објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/14.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 09-5246/1
3 јули 2014 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ
2908.
Врз основа на член 38 став (9) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.
130/09, 124/10, 18/11, 36/ 11, 54/11 , 13/12, 144/12,
25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14 и 42/14), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ ЗА
ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ, РЕВИЗИЈА НА
ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, УПРАВИТЕЛ
НА ГРАДБА, ИЗВЕДУВАЧ НА ГРАДБИ, НАДЗОР
НАД ИЗГРАДБАТА НА ГРАДБИ И УПРАВИТЕЛ
НА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, ФОРМАТА И
СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦИТЕ КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ, ОБНОВЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ЛИЦЕНЦИ
Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката за издавање, обновување и одземање на лиценците за проектирање на градби, ревизија на проектна документација,

управител на градба, изведувач на градби, надзор над
изградбата на градби и управител на одржување на објекти, формата и содржината на образецот на лиценците како и формата и содржината и начинот на водењето
на регистарот за издадени, обновени и одземени лиценци („Службен весник на Република Македонија“
бр.45/13) по членот 3 се додава нов член 3-а кој гласи:
“Член 3-а
(1) Правно лице кое се стекнало со Лиценца А за
проектирање на градби согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за градење (“Службен
весник на Република Македонија“ бр.82/08) и Законот
за градење (“Службен весник на Република Македонија“ бр.130/09), лиценцата ја обновува со Лиценца А
за проектирање на градби или Лиценца Б за проектирање на градби, во зависност од видот на лиценцата наведена во барањето за обнова.
(2) Правно лице кое се стекнало со Лиценца Б за
проектирање на градби согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за градење (“Службен
весник на Република Македонија“ бр.82/08) и Законот
за градење (“Службен весник на Република Македонија“ бр.130/09), лиценцата ја обновува со Лиценца Б
за проектирање на градби.
(3)Правно лице кое се стекнало со Лиценца А за ревизија на проектна документација согласно Законот за
изменување и дополнување на Законот за градење
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.82/08)
и Законот за градење (“Службен весник на Република
Македонија“ бр.130/09), лиценцата ја обновува со Лиценца А за ревизија на проектна документација или Лиценца Б за ревизија на проектна документација, во зависност од видот на лиценцата наведена во барањето за
обнова.
(4)Правно лице кое се стекнало со лиценца Лиценца Б за ревизија на проектна документација согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за
градење (“Службен весник на Република Македонија“
бр.82/08) и Законот за градење (“Службен весник на Република Македонија“ бр.130/09), лиценцата ја обновува со Лиценца Б за ревизија на проектна документација.
(5)Правно лице кое се стекнало со Лиценца А за изведувач на градби и Лиценца Б за изведувач на градби,
согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за градење (“Службен весник на Република Македонија“ бр.82/08) и Законот за градење (“Службен весник на Република Македонија“ бр.130/09), лиценцата ја
обновува со Лиценца А за изведувач на градби или Лиценца Б за изведувач на градби, во зависност од видот
на лиценцата наведена во барањето за обнова.
(6) Правно лице кое се стекнало со Лиценца Ц за изведувач на градби и Лиценца Д за изведувач на градби,
согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за градење (“Службен весник на Република Македонија“ бр.82/08) и Законот за градење (“Службен весник на Република Македонија“ бр.130/09), лиценцата ја
обновува со Лиценца Б за изведувач на градби.
(7) Правно лице кое се стекнало со Лиценца А за
надзор над изградбата на градби и Лиценца Б за надзор
над изградбата на градби, согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за градење (“Службен
весник на Република Македонија“ бр.82/08) и Законот
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за градење (“Службен весник на Република Македонија“ бр.130/09), лиценцата ја обновува со Лиценца А
за надзор над изградбата на градби или Лиценца Б за
надзор над изградбата на градби, во зависност од видот
на лиценцата наведена во барањето за обнова.
(8) Правното лице кое се стекнало со Лиценца Ц за
надзор над изградбата на градби и Лиценца Д за надзор
над изградбата на градби согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за градење (“Службен
весник на Република Македонија“ бр.82/08) и Законот
за градење (“Службен весник на Република Македонија“ бр.130/09), лиценцата ја обновува со Лиценца Б
за надзор над изградбата на градби.“
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 01-9431/1
Министер
30 јуни 2014 година
за транспорт и врски,
Скопје
Миле Јанакиески, с.р.
__________

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2909.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 11 јуни 2014 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА член 241 став 5 точка 6, член 295
став 4 точка 2 и член 298 став 1 точка 4 од Законот за
здравствената заштита („Службен весник на РМ“
бр.43/2012, 145/2012 и 87/2013).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија со Решение У.бр.69/2012 од 11 септември 2013 година, по повод иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, поведе
постапка за оценување на уставноста на членовите од
Законот означен во точката 1 од оваа одлука.
Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за нивната согласност со
Уставот на Република Македонија.
4. Судот на седницата утврди дека согласно член
241 став 5 точка 6 од Законот „владата го разрешува директорот на Агенцијата ако работи спротивно на закон“.
Според член 295 став 4 точка 2 од Законот „ако при
надзорот над законитоста кај здравствената установа се
утврдат недостатоци, односно неправилности министерот за здравство донесува решение за изрекување јавна
опомена на здравствената установа, кое се објавува на
WEB страницата на Министерството за здравство.

Согласно член 298 став 1 точка 4 од Законот „По
разгледувањето на извештајот од членот 297, како и
евентуално поднесениот приговор од членот 297 став 3
од овој закон министерот за здравство донесува решение за изрекување јавна опомена на установата која се
објавува на WEB страницата на Министерството за
здравство.
5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, една од темелните вредности на
уставниот поредок на Република Македонија е владеењето на правото и правната сигурност на граѓаните на
Република Македонија.
Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република
Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и
социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните
пред Уставот и законите се еднакви.
Во членот 32 ставови 1 и 2 од Уставот, кој е поместен во Главата II од Уставот, со наслов „Основни слободи и права на човекот и граѓанинот“, и точка 2 со
поднаслов: „Економски, социјални и културни права“,
се предвидува дека секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и
материјалната обезбеденост за време на привремена невработеност. Секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место.
Законот за здравствена заштита ги уредува прашањата кои се однесуваат на системот на организацијата
на здравствената заштита и вршењето на здравствената
дејност, загарантираните права и утврдените потреби и
интереси на државата во обезбедувањето на здравствената заштита, здравствените установи, вработувањето,
правата и должностите, одговорноста, евалуацијата,
престанокот на вработувањето, заштитата и одлучување за правата и обврските на здравствените работници
и здравствените соработници, квалитетот и сигурноста
во здравствената дејност, коморите и стручните здруженија, рекламирањето и огласувањето на здравствената
дејност, вршењето на здравствената дејност во вонредни услови и надзорот над вршењето на здравствената
дејност (член 1).
Оспорениот член 241 од Законот ја дефинира дејноста на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи.
Така, според член 241 од Законот:
(1) За вршење на управни, стручни и развојни работи на акредитација на работата на здравствените установи се формира Агенција за квалитет и акредитација
на здравствените установи (во натамошниот текст:
Агенцијата), како самостоен орган на државната управа.
(2) Агенцијата има својство на правно лице.
(3) Со Агенцијата раководи директор, кој го именува и разрешува Владата.
(4) За директор на Агенцијата се именува лице кое
покрај општите услови треба да ги исполнува и следниве посебни услови:
- да има завршено медицински, стоматолошки или
фармацевтски факултет,
- да има најмалку пет години работно искуство во
областа на здравствената заштита и
- активно да познава најмалку еден од светските јазици.
(5) Владата го разрешува директорот на Агенцијата:
- на негово барање,
- ако настане некоја од причините, поради кои според прописите за работни односи, му престанува работниот однос по сила на закон,
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- ако не постапува според закон и општите акти на
Агенцијата,
- ако со својата несовесна и неправилна работа предизвика штета на Агенцијата,
- ако ги занемарува или не ги извршува своите обврски и поради тоа настанат или би можеле да настанат
потешки нарушувања во извршување на дејноста на
Агенцијата и
- ако работи спротивно на закон.
(6) Средства за работа на Агенцијата се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, од сопствени
приходи и од други извори во согласност со овој закон
или друг закон.
Подносителот на иницијативата смета дека ставот 5
точка 6 на членот 241 од Законот, бил неодреден термин, бидејќи не се знае за кој закон станува збор, а дотолку повеќе што веќе овој услов за разрешување на директорот на Агенцијата е предвиден во точката 3 од ставот 5 на истиот член од Законот, според кој Владата ќе
го разреши директорот на Агенцијата ако не постапува
според закон и општите акти на Агенцијата.
Од анализата на наведената законска регулатива, а
во корелација со наводите во иницијативата, Судот оцени дека оспорениот член од Законот не е во согласност
со една од темелните вредности на уставниот поредок
на Република Македонија - владеењето на правото
предвидена во член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.
Ова од причина што основано се укажува во иницијативата дека оспорениот дел на членот 241 од Законот
не е јасен и прецизен, што доведува до правна несигурност на граѓаните на Република Македонија, а дотолку
повеќе што, истата е само повторување на условот кој
веќе е јасно и децидно детерминиран во точката 3 на
ставот 5 од членот 241 од Законот.
Оспорените членови 295 и 298 од Законот, се содржани во Главата XVI од Законот, со наслов: „Надзор“.
Во член 294 од Законот, кој го детерминира определувањето на надзорот, се предвидува дека:
(1) За обезбедување на примената на овој закон и
прописите донесени врз основа на него, како и за обезбедување на квалитетот и безбедноста при укажувањето на здравствената заштита во вршењето на здравствената дејност, се врши:
1) надзор над законитоста на работата;
2) надзор над стручната работа;
3) внатрешен надзор над стручната работа и
4) инспекциски надзор.
(2) Здравствената установа и другите установи кои
вршат здравствена дејност се должни да овозможат непречено вршење на надзорот од ставот (1) на овој член
и да дадат потребна помош, податоци, документација и
известувања кои се потребни за вршење на надзорот.
Надзор над законитоста на работата е регулиран во
член 295 од Законот каде се предвидува дека:
(1) Надзор над законитоста на работата на здравствените установи врши Министерството за здравство.
(2) Министерството за здравство го врши надзорот
над законитоста на работата на здравствените установи
како редовен надзор во согласност со годишната програма и по потреба или на предлог на Фондот, соодветната комора, државен орган, здружение и граѓанин.
(3) Надзорот над законитоста на работата на здравствените установи од ставот(1) на овој член, Министерството за здравство го врши преку комисија именувана од министерот за здравство.
(4) Ако при надзорот над законитоста кај здравствената установа се утврдат недостатоци, односно неправилности министерот за здравство донесува решение за:
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- определување мерки за отстранување на недостатоците, односно неправилностите и рокови за нивно
спроведување и
- изрекување јавна опомена на здравствената установа, кое се објавува на веб страницата на Министерството за здравство.
(5) Трошоците за надзорот над законитоста при кои
ќе се утврдат недостатоци,односно неправилности паѓаат на товар на здравствената установа кај која биле
утврдени недостатоците, односно неправилностите.
Според член 296 од Законот:
(1) Надзор над стручната работа на здравствените
установи и другите установи кои вршат здравствена дејност и на здравствените работници и соработници се
врши заради контрола над стручната работа, спроведување на стручните упатства, оцена на стручната работа, како и процена на условите и начинот на укажување
на здравствената заштита.
(2) Надзорот од ставот (1) на овој член го вршат Лекарската, Стоматолошката,односно Фармацевтската комора.
(3) Надзорот од ставот (1) на овој член се врши како
редовен стручен надзор и како стручен надзор по потреба.
(4) Редовниот стручен надзор се врши согласно со
годишниот план од членот 261 став (2) од овој закон.
(5) Надзор над стручната работа по потреба се врши
на барање на пациент, член на неговото семејство и државен орган.
(6) Министерот за здравство по потреба може да
формира комисија за вршење на надзор на стручната работа на здравствените установи и другите установи кои
вршат здравствена дејност и на здравствените работници и соработници.
Во член 297 од истиот закон се предвидува дека:
(1) Надлежната комора, во рок од осум дена од денот на завршувањето на надзорот над стручната работа, доставува извештај за надзорот до министерот за
здравство и до установата во која е извршен надзорот.
(2) Извештајот задолжително ги содржи следниве
елементи:
- констатираната состојба,
- евентуалните недостатоци, неправилности или
пропусти во вршењето на стручната работа, а особено
во однос на спроведувањето на стручните упатства и условите и начинот на укажување на здравствената заштита,
- стручно мислење за состојбата во установата и настанатите или можните последици по здравјето на луѓето и
- предлог за определување мерки за отстранување
на недостатоците, неправилностите или пропустите и
рокови за нивно спроведување.
(3) Установата во која е извршен надзорот, односно
здравствените работници и соработници кои биле опфатени со надзорот можат да поднесат приговор на извештајот од извршениот надзор до министерот за здравство во рок од три дена од денот на приемот на извештајот во установата.
(4) По исклучок од ставот (1) на овој член, ако надлежната комора констатира непосредна опасност по животот и здравјето на граѓаните, го известува министерот за здравство најдоцна во рок од 24 часа и му предлага преземање соодветни мерки.
Начинот на одлучување на министерот за здравство
по извештајот за извршен стручен надзор, е регулиран
во членот 298 од Законот.
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Така, во член 298 од овој закон е предвидено дека:
(1) По разгледувањето на извештајот од членот 297,
како и евентуално поднесениот приговор од членот 297
став (3) од овој закон министерот за здравство донесува решение за:
1) привремена забрана за целосно или делумно вршење на одреден вид на здравствена дејност;
2) привремена забрана за целосна или делумна работа на организациона единица на установата;
3) привремена забрана за работа на здравствената
установа и
4) изрекување јавна опомена на установата која се
објавува на веб страницата на Министерството за здравство.
(2) По разгледувањето на извештајот од членот 297,
како и евентуално поднесениот приговор од членот 297
став (3) од овој закон, министерот за здравство може:
1) да предложи до надлежната комора да поведе постапка за одземање на лиценцата за работа на здравствен работник;
2) да предложи до здравствената установа да спроведе постапка за преместување на друго работно место
и/или за упатување на дополнително стручно усовршување, односно доделување ментор за здравствениот работник за кој ќе се утврди недоволна обученост (стручност) и за преземените активности да ја извести надлежната комора и
3) да иницира вршење на инспекциски надзор од
надлежен орган.
(3) Привремената забрана за работа од ставот (1)
точки 1, 2 и 3 на овој член трае додека не се отстранат
причините заради кои е изречена забраната.
Анализирајќи ги наведените одредби на член 295
став 4 точка 2 и член 298 став 1 точка 4 од Законот, од
аспект на наводите во иницијативата, а во корелација
на одредбите на Уставот на Република Македонија на
кои се повикува подносителот во иницијативата, Судот
оцени дека истите не се во согласност со член 8 став 1
алинеја 3 од Уставот.
Според Судот, основано во иницијативата се укажува дека предметните две одредби се сосема дискутабилни од уставно-правен аспект, од причина што правната
теорија и регулатива не познава можност на правно лице да му биде изречена јавна опомена, од што произлегува дека само на физичко лице може да му биде изречена јавна опомена, а не и на правно лице, како што е
сторено во конкретниов случај.
6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Елена Гошева и судиите д-р Наташа
Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати и Владимир Стојаноски.
У.бр.69/2012
11 јуни 2014 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Елена Гошева, с.р.
___________

2910.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 11 јуни 2014 година, донесе

ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА членот 250 став 7 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ бр.55/2013).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива на Стамен Филипов од Скопје со решение У.бр.67/2013 од 19 март 2014 година поведе постапка за оценување на уставноста на членот 250 став 7 од
Законот означен во точката 1 од ова решение, бидејќи
основано се постави прашањето за неговата согласност
со Уставот.
4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот
член 250 став 7 од Законот за катастар на недвижности
е предвидено дека членовите на Прекршочната комисија имаат право на награда за својата работа во Прекршочната комисија што ја определува Управниот одбор
на Агенцијата која треба да биде разумно соодветна на
значењето, обемот на работа на членовите и сложеноста на прекршоците.
5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото е една од
темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.
Според Амандманот XX на Уставот, со кој се дополнува член 13 од Уставот, за прекршоци определени со
закон, санкција може да изрече орган на државната
управа или организација и друг орган што врши јавни
овластувања. Против конечна одлука за прекршок се гарантира судска заштита под услови и постапка утврдени со закон.
Во членот 51 од Уставот е предвидено дека во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и
со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.
Главата XVIII. Со наслов: „Прекршочни одредби“
од Законот за катастар на недвижности ги содржи членовите 246 до 252. Во член 250 од Законот, меѓу другото, е уредено дека за прекршоците утврдени во Законот
за катастар на недвижности, прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува Агенцијата, односно Прекршочниот орган. Прекршочната постапка пред
Прекршочниот орган ја води Комисија за одлучување
по прекршок, односно Прекршочната комисија формирана од страна на директорот на Агенцијата. Комисијата е составена од претседател и два члена и се избира
на секои три години. Прекршочната комисија донесува
Деловник за својата работа и води единствена евиденција за прекршоците, изречените санкции и донесените
одлуки. Претседателот и членовите на Прекршочната
комисија се самостојни и независни во работата на Прекршочната комисија и одлучуваат врз основа на своето
стручно знаење и самостојно убедување. Прекршочната комисија има право да изведува докази и да собира
податоци кои се неопходни за утврдување на прекршокот, како и да врши други работи и презема дејствија
утврдени со овој закон, Законот за прекршоци или со
друг закон. Решението на Прекршочната комисија со
кое се изрекува прекршочна санкција е конечно и извршно, а против истото може да се поднесе тужба пред
управен суд.
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Со оспорениот став 7 од членот 250 од Законот се
предвидува право на награда за работата на Прекршочната комисија што ја определува Управниот одбор на
Агенцијата која е разумно соодветна на значењето, обемот на работа на членовите и сложеноста на прекршоците.
Инаку, согласно членовите 246, 247, 248 и 249 од Законот Комисијата во прекршочната постапка може да
изрече глоба за сторен прекршок од страна на правно
лице, овластениот геодет вработен кај трговецот поединец, овластениот геодет во трговско друштво за геодетски работи, трговското друштво за геодетски работи и
одговорното лице во трговското друштво за геодетски
работи.
Според Судот, законската определба членовите на
Прекршочната комисија, да примаат награда за нивната работна обврска која е разумно соодветна на значењето, обемот на работа на членовите и сложеноста на
прекршоците, не е во согласност со начелото на владеењето на правото гарантирано со Уставот. Имено, имајќи ја предвид одредбата од Амандманот XX на Уставот, произлегува дека со оваа измена на Уставот, на органите на управата или организација и друг орган што
врши јавни овластувања, им е воведена нова надлежност за изрекување на прекршочни санкции и водење
на прекршочна постапка. Оттука, произлегува дека водењето на прекршочна постапка и изрекувањето на прекршочна санкција претставува управна функција на органот на државната управа или организација и друг орган што врши јавни овластувања, која претставува негова надлежност. Според тоа, вршењето на овие управни
функции не може да се смета за дополнителна работа
на органот и нешто што е надвор од неговите надлежности, а членувањето на вработените во тој орган, во комисија за прекршоци не може да се смета за нивен дополнителен ангажман, туку претставува нивна работна
обврска за чие што извршување треба да добиваат плата за извршена работа, но не и дополнителна награда,
чија пак висина е тешко определива и неизвесна (разумно соодветна на значењето, обемот на работа на членовите и сложеноста на прекршоците).
Поради наведеното пред Судот оцени дека членот
250 став 7 од Законот за катастар на недвижности не е
во согласност со член 8 став 1 алинеа 3, Амандман XX
и член 51 од Уставот на Република Македонија.
5. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Елена Гошева и судиите: д-р Наташа
Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати и Владимир Стојаноски.
У.бр.67/2013
11 јуни 2014 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Елена Гошева, с.р.
___________

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2911.
Врз основа на член 14 став 3 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник
на РМ“ бр.60/2006), Комисијата за спроведување на избори на членови на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите, на ден 1.7.2014 година го
донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА
СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА СУДИИТЕ ОД АПЕЛАЦИОНО
ПОДРЕЧЈЕ БИТОЛА
I
Се спроведува избор на 1 (еден) член на Судскиот
совет на Република Македонија од редот на судиите од
апелационо подрачје Битола.
II
Изборот ќе се одржи на ден 26.8.2014 година.
III
Решението ќе го спроведе Комисијата за спроведување на избори на членови на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите.
IV
Решението влегува во сила со денот на објавување
во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-3/1
4 јули 2014 година
Скопје

Комисија за спроведување на
избори на членови на
Судскиот совет на Република
Македонија од редот на судиите
Претседател,
Влатко Самарџиски, с.р.
__________

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2912.
Врз основа на член 2 точка 28 алинеја алинеја 5,
член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010 и 135/2011, 13/2013,
188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност
на Република Македонија, постапувајќи по Барањето
на Ракометниот клуб ВАРДАР АД Скопје поднесено
на ден 20.6.2014 година и дополнето на ден 26.6.2014
година, на седницата одржана на ден 30.6.2014 година
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА
1. На Ракометниот клуб ВАРДАР АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од
вредност по пат на приватна понуда - втора емисија на
3.000 обични акции во вкупна вредност од 30.000 евра,
односно во денарска противвредност од 1.850.000 денари согласно Одлуката бр. 187/14 од 10.06.2014 година
за издавање на сопственички хартии од вредност - акции од 2 (втора) емисија, донесена од Собранието на акционери на Ракометниот клуб ВАРДАР АД Скопје.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Законот и Одлуката бр. 187/14 од
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10.06.2014 година за издавање на сопственички хартии
од вредност - акции од 2 (втора) емисија, донесена од
Собранието на акционери на Ракометниот клуб ВАРДАР АД Скопје.
3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот
регистар.
4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина
во трговскиот регистар.
5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од
вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.
6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, a ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-73
30 јуни 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

2913.
Врз основа на член 190 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на Република Македонија“
бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013,
188/2013 и 43/2014 ) и врз основа на член 38 став 4 од
Законот за инвестициски фондови („Службен весник
на Република Македонија“ број 12/2009, бр. 67/2010,
бр. 24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана
на ден 30.6.2014 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ
ФОНД
Член 1
Во Правилникот за критериумот за рангирање на
субдепозитарна банка на инвестициски фонд („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2010,
147/2011, бр. 147/2011, бр. 101/2013, бр. 130/2013 и бр.
32/2014) член 9 се заменува со член 8 и гласи:
Член 8
Депозитарните банки должни се да извршат избор
на субдепозитарна банка или специјализирана депозитарна институција согласно критериумите од член 3
став 1 и член 4 од овој Правилник, најдоцна до
31.12.2014 година.

Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија “.
Бр. 03-1116/1
30 јуни 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

2914.
Врз основа на член 190 од Законот за хартии од
вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005,
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и
43/2014) и член 18 и член 19 од Законот за девизното
работење („Службен весник на РМ“ број 34/2001,
49/2001, 103/2001, 54/2002, 32/2003, 51/2003, 81/2008,
24/2011, 135/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од
вредност на Република Македонија на својата седница
одржана на 30.6.2014 година го донесе следниот
ПРАВИЛНИК
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УДЕЛИ И ИЗДАВАЊЕ И РЕГИСТРИРАЊЕ НА АКЦИИ НА РЕЗИДЕНТНИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ НАДВОР ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПРОДАЖБА НА УДЕЛИ И АКЦИИ НА НЕРЕЗИДЕНТНИ ИНВЕСТИЦИСКИ
ФОНДОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со Правилникот за условите и начинот за давање
одобрение за издавање на удели и издавање и регистрирање на акции на резидентни инвестициски фондови
надвор од Република Македонија односно продажба на
удели и акции на нерезидентни инвестициски фондови
во Република Македонија (во натамошниот текст: Правилник) се уредуваат условите и начинот под кои може да се добие одобрение за издавање на удели и издавање и регистрирање на акции на резидентни инвестициски фондови надвор од Република Македонија односно продажба на удели и акции на нерезидентни инвестициски фондови во Република Македонија.
Барање за давање одобрение за издавање на удели и
акции на резидентни инвестициски фондови надвор
од Република Македонија
Член 2
Барање за давање одобрение за издавање на удели и
акции на резидентни инвестициски фондови надвор од
Република Македонија до Комисијата за хартии од
вредност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесуваат друштвата за управување со инвестициски фондови (во понатамошниот текст: друштво за управување)
кои имаат добиено дозвола за работа од Комисијата за
инвестициските фондови со кои тие управуваат.
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Член 3
(1) Друштвото за управување кое има намера да издава удели односно да издава и регистрира акции на резидентни инвестициски фондови надвор од Република
Македонија во рамки на барањето треба да ја достави
следнава документација:
1. Програма со планирани активности кое друштвото за управување има намера да ги извршува во државата во која истото бара да издава односно регистрира
удели и акции;
2. Детален опис на начинот на издавање односно регистрирање на уделите (акциите) како и за начинот на
кој истиот ќе се реализира;
3. Детален опис на начинот на објавување на документација и информации во таа држава како и начинот
на кој истиот ќе биде воспоставен;
4. Опис на деловниот однос што друштвото го има
воспоставено со правни и физички лица во државата каде планира да ги издава односно регистрира уделите
(акциите);
5. Попис на инвестициските фондови чии удели (акции) друштвото планира да ги издава односно регистрира во таа држава.
(2) Доколку се издаваат акции на резидентен затворен инвестициски фонд надвор од Република Македонија покрај документите наведени во претходниот став
потребно е до Комисијата да се достави барање за добивање одобрение за издавање или регистрирање на домашни хартии од вредност во странство согласно Правилникот за условите и начинот за добивање одобрение за издавање или регистрирање на домашни хартии
од вредност во странство.
(3) Пред да одлучи по поднесеното барање за давање одобрение за издавање односно регистрирање на
удели и акции на резидентни инвестициски фондови
надвор од Република Македонија, Комисијата може да
побара мислење од соодветниот надлежен регулаторен
орган во земјата каде друштвото планира да издава односно да регистрира удели (акции) во врска со условите, начинот и постапката за издавање односно регистрирање на удели (акции) во избраната држава.
(4) Комисијата нема да одобри издавање односно на
удели (акции) на резидентни инвестициски фондови
надвор од Република Македонија доколку постои сомневање околу: начинот на тргување со уделите како и
воспоставените можности за негово остварување, известувањето на вложувачите во фондот како и за деловни
односи кои друштвото за управување ги има воспоставено во врска со тргувањето на уделите односно акциите надвор од Република Македонија како и доколку добие негативно мислење по барањето од став 3 од овој
член.
(5) Комисијата нема да одобри издавање односно регистрирање на удели (акции) на резидентни инвестициски фондови надвор од Република Македонија доколку се увиди дека во избраната држава согласно постоечката законска регулатива, односно при спроведувањето
на истата, би се отежнало вршењето на надзор на инвестициските фондови согласно Законот за инвестициски
фондови.
(6) Друштвото за управување е должно најкасно во
рок од 3 работни дена од почеток на издавање односно
регистрирање со удели (акции) надвор од Република
Македонија за истото да ја извести Комисијата.
(7) Доколку друштвото за управување има намера
да промени некои од податоците наведени во став 1 од
овој член пред промена на истите е должно за тоа да ја
извести Комисијата.
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Член 4
(1) Комисијата одлучува по барањето во рок од 30
(триесет) дена од денот на приемот на комплетно барање за давање одобрение за издавање на удели и акции
на резидентни инвестициски фондови надвор од Република Македонија.
(2) Комисијата при одлучување по барњето од претходниот став може да бара дополнителна документација од друштвото заради појаснување односно допрецизирање на поднесеното барање.
(3) Доколку резидентното друштво за управување
не постапи по барањето на Комисијата од став 2 од
овој член во определен рок, Комисијата со заклучок може да ја прекине постапката по барањето.
Барање за давање одобрение за нудење на продажба
на удели и акции на нерезидентни инвестициски
фондови во Република Македонија
Член 5
(1) Удели на нерезидентни инвестициски фондови,
односно акции на нерезидентни инвестициски фондови
може да бидат понудени на продажба во Република Македонија само доколку нерезидентното друштво за управување има регистрирано подружница на странско
друштво за управување со инвестициски фондови во Република Македонија согласно со Законот за инвестициски фондови.
(2) Нерезидентно друштво за управување може да
нуди на продажба удели или акции на нерезидентни инвестициски фондови единствено доколку вложувачите
во инвестициските фондови имаат заштита еднаква на
онаа заштита која ја имаат вложувачите во инвестициски фондови основани согласно UCITS Директивата на
Европската Комисија.
Член 6
Нерезидентно друштво за управување кое има намера да нуди на продажба удели односно акции на нерезидентни инвестициски фондови во Република Македонија мора да осигура непречено реализирање на следниве
услови:
1. Исплата на имателите на удели (акции) во инвестицискиот фонд;
2. Да го осигура нудењето на продажба односно издавањето и откупот на уделите (акциите) на инвестицискиот фонд;
3. Да ја осигура објавата и доставувањето на целокупната документација и информациите поврзани со нерезидентните инвестициски фондови чии удели (акции) се нудат во Република Македонија до вложувачите во тие фондови;
4. Да обезбеди начин на кои ќе се решаваат жалбите
изјавени од страна на вложувачите во нерезидентните
инвестициски фондови.
Член 7
(1) Нерезидентно друштво за управување кое преку
својата подружница во Република Македонија има намера да понуди на продажба удели (акции) на нерезидентни инвестициски фондови треба да добие претходно одобрение од страна на Комисијата.
(2) Барањето за издавање на одобрение за продажба
на удели (акции) на нерезидентните инвестициски фондови го доставува друштвото кое го има основано инвестицискиот фонд за секој инвестициски фонд одделно и истото треба да ја содржи следната документација:
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1. проспект на инвестицискиот фонд;
2. правила на инвестицискиот фонд односно Статут
на фондот;
3. ревидирани годишни финансиски извештаи на
друштвото за управување, ревидирани годишни финансиски извештаи на инвестицискиот фонд за последните
две години. Доколку домашната регулатива на друштвото наложува изработка на полугодишни ревидирани
финансиски извештаи потребно е истите да бидат доставени како дел од документацијата:
4. краток опис на целите на вложување на инвестицискиот фонд како и стратегијата на вложување на фондот;
5. информација за историскиот принос на фондот;
6. опис на ризиците поврзани со вложување во конкретниот фонд како и насоки и предупредувања во
врска со ризиците поврзани со инвестирање во фондот;
7. трошоци и други видови на надоместоци кои се
наплатуваат на терет на инвестицискиот фонд, односно
од вложувачите во фондот;
8. практични информации за вложувачите во фондот;
9. доказ за депонирани парични средства согласно
член 8 од овој Правилник;
10. детален опис на стратегијата за промовирање на
инвестициските фондови како и опис на деловниот однос со правни и физички лица во Република Македонија кои ќе ги нудат на продажба уделите (акциите) на инвестициските фондови;
11. документација за отворена сметка во банка преку која ќе се вршат уплатите на паричните средства;
12. доказ дека се исполнети барањњата од член 6 од
овој Правилник и
13. друга документација која ќе ја одреди Комисијата од која ќе може да се утврди дека вложувачите во нерезидентниот инвестициски фонд имаат најмалку исто
ниво на заштита која ја имаат вложувачите во инвестициските фондови во Република Македонија.
(3) Комисијата ќе издаде одобрение за тргување односно за продажба на удели (акции) на нерезидентен
инвестициски фонд, врз основа на доставените податоци од став 2 од овој член, и доколку утврди дека:
1. Вложувачите во нерезидентниот инвестициски
фонд имаат најмалку исто ниво на заштита која ја имаат вложувачите во инвестициските фондови во Република Македонија.
2. Уделите (акциите) на нерезидентниот инвестициски фонд може слободно да се тргуваат односно не
постои забрана за нивно издавања во земјата каде тие
се основани.
3. Комисијата може непречено да врши супервизија
на подружницата на странското друштво за управување регистрирана во Република Макеоднија согласно одредбите од Законот за инвестициски фондови.
4. Друштва за управување основани во Република
Македонија можат непречено да ја извршуваат дејноста за која имаат добиено дозвола од Комисијата во земјата каде е основан нерезидентниот инвестицискиот
фонд – барател на дозволата.
(4) Нерезидентно друштво за управување со инвестициски фондови кое планира да издава акции на затворен фонд во Република Македонија истото покрај документите наведени во претходниот став потребно е до
Комисијата да достави барање за одобрение за издавање, односно регистрирање на странски хартии од
вредност во Република Македонија, согласно Правилникот за условите и начинот за давање одобрение за издавање, односно за регистрирање на странски хартии
од вредност во Република Македонија.

Бр. 101 - Стр. 47

(5) Пред да одлучи по поднесеното барање за издавање на одобрение за нудење на продажба на удели (акции) на нерезидентните инвестициски фондови, Комисијата може да побара мислење од соодветниот надлежен регулаторен орган од земјата каде нерезидентните
инвестициски фондови имаат добиено дозвола за работа во врска со условите, начинот и постапката за издавање односно регистрирање на удели (акции) надвор од
матичната држава на нерезидентниот инвестициски
фонд.
(6) Комисијата ќе го одбие барањето за давање одобрение за нудење на продажба на удели и акции на нерезидентни инвестициски фондови во Република Македонија на еден или повеќе нерезидентни инвестициски
фондови доколку утврди дека сите барања од став 2 од
овој член не се исполнети.
(7) Комисијата ќе го одбие барањето за давање одобрение за нудење на продажба на удели и акции на нерезидентни инвестициски фондови во Република Македонија доколку помеѓу Комисијата и надлежниот надзорен орган на друштвото за управување и депозитарната
банка на нерезидентните инвестициски фондови, не постои соработка која би гарантирала непречен надзор на
работата на друштвото за управување и депозитарната
банка на нерезидентните инвестициски фондови.
Член 8
(1) Како услов за давање на одобрение за нудење на
продажба на удели и акции на нерезидентни инвестициски фондови во Република Македонија, Комисијата
од друштвото за управување може да побара истото да
депонира средства во висина од 1.000.000 денари на
сметка во домашна банка со цел да се осигура редовна
исплата на имателите на удел во нерезидентниот инвестициски фонд.
(2) По добивањето на одобрението за нудење на продажба на удели (акции) на нерезидентни инвестициски
фондови во Република Македонија, друштвото за управување е должно да ги одржува средствата од став 1 од
овој член во тек на целото работење во Република Македонија.
Член 9
1) Комисијата одлучува по барањето од член 7 став
2 од овој Правилник во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на комплетно барање за издавање на
одобрение за нудење на продажба на удели (акции) на
нерезидентните инвестициски фондови.
(2) Комисијата при одлучување по барњето од претходниот став може да бара дополнителна документација од друштвото заради појаснување односно допрецизирање на поднесеното барање.
(3) Доколку нерезидентното друштво за управување не постапи по барањето на Комисијата од став 2 од
овој член во определен рок, Комисијата со заклучок може да ја прекине постапката по барањето од член 7 став
2 од овој Правилник.
Член 10
Овој правилник влегува во сила осмиот ден ден од
денот на објавување во "Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 03-1117/1
30 јуни 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА Р

2915.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија в
конот за енергетика („Службен весник на Република Македонија “
член 5 став (1) точка 3 од Статутот на Регулаторната комисија за ене
391/2 од 26.08.2011 година и член 2 став (2) точка 2 од Деловникот
енергетика на Република Македонија бр.01-2194/1 година на седницат
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