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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА  
СОСТОЈБАТА НА ПРИХОДИТЕ, ИМОТОТ И 
ИМОТНИТЕ ПРАВА НА ДОМАЌИНСТВОТО, 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА  НОСИТЕЛОТ НА ПРА-
ВОТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  
ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПРАВОТО  

НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на утврдување на  сос-

тојбата на приходите, имотот и имотните права на до-
маќинството, определувањето на  носителот на правото 
и потребната документација за  остварување и користе-
ње на правото на социјална парична помош,  („Служ-
бен весник на Република Македонија″ бр. 54/13, 126/13 
и 11/15), во член 4 став 1 во точките 7 и 8 износот 
,,50.000“ се заменува со износот ,,70.000“ .  

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Доколку подносителот/корисникот на правото на 

социјална парична помош приложи потврда и сметка за 
набавка на ортопедско помагало или лекови, платените 
средства не се засметуваат во износот утврден во точ-
ките 7 и 8 од овој член.“ 

Ставот 3 станува став 4.  
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 10-1716/1 Министер за труд 

19 февруари 2015 година и социјална политика, 
Скопје Диме Спасов, с.р. 

_________ 
633. 

Врз основа на член  67 од Законот за социјалната 
заштита („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 
187/13, 38/14, 44/14, 116/14 и 180/14), министерот за 
труд и социјална политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА  
СОСТОЈБАТА НА ПРИХОДИТЕ, ИМОТОТ И 
ИМОТНИТЕ ПРАВА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕН-
ТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА 
ПОСТОЈАНА ПАРИЧНА ПОМОШ, СОСТАВОТ И 
НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА СТРУЧНАТА КО-
МИСИЈА И ВТОРОСТЕПЕНАТА КОМИСИЈА, ЛЕ-
ГИТИМАЦИЈАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА, НАЧИ-
НОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗДАДЕ-
НИТЕ НАОДИ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ОБРАЗЕЦОТ ЗА ДАВАЊЕ НА НАОД, ОЦЕНКА И  

МИСЛЕЊЕ ЗА НЕСПОСОБНОСТА ЗА РАБОТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на утврдување на  сос-

тојбата на приходите, имотот и имотните права и пот-
ребната документација за остварување на правото на 
постојана парична помош, составот и начинот на рабо-
тата на стручната комисија и второстепената комисија, 
легитимацијата на стручните лица, начинот на водење 
на евиденција на издадените наоди и формата и сод-
ржината на образецот за давање на наод, оценка и мис-
лење за неспособноста за работа  („Службен весник на 
Република Македонија″ бр. 58/13 и 11/15) во член 3 
став 1 во точките 6 и 8 износот ,,50.000“ се заменува со 
износот ,,70.000“ . 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:  

„Доколку подносителот/корисникот на правото на 
постојана парична помош приложи потврда и сметка за 
набавка на ортопедско помагало или лекови, платените 
средства не се засметуваат во износот утврден во точ-
ките 6 и 8 од овој член.“ 

Ставот 2 станува став 3. 
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр.10-1717/1 Министер за труд 

19 февруари 2015 година и социјална политика, 
Скопје Диме Спасов, с.р. 

________ 
                                                              

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

634. 
Врз основа на член 5, член 77 став 4 и став 6 и член 57 

од Законот за преземање на акционерски друштва 
(„Службен весник на РМ” број 69/2013, 188/2013 и 
166/2014), а во врска со член 184, точка а) и г)  од  Зако-
нот за хартии од вредност („Службен весник на РМ”  бр. 
95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 
188/2013, 43/2014 и 15/2015), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на својата седница 
одржана на ден 13.2.2015 година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека на лицето Симон Наумоски, 448 

обични акции издадени од Друштвото Витаминка АД 
Прилеп што претставуваат 0,5793% од вкупниот број на 
обични акции со право на глас издадени од овој издавач, 
во негова сопственост, не му носат право на глас и право 
на дивиденда, поради нивно стекнување од страна на ова 
лице, спротивно на одредбите од член 77 став 4 од Зако-
нот за преземање на акционерските друштва. 

2. Мерката од точка 1 на ова Решение се изрекува по-
ради дополнителното стекнување на 448 обични акции од 
страна на лицето Симон Наумоски, без претходно да биде 
дадена понуда за преземање, во ситуација кога лицето 
пред стекнувањето поседувало повеќе од 25%, а помалку 
од 75% од акциите со право на глас, што претставува 
непочитување на одредбата од член 77 став 4 од Законот 
за преземање на акционерски друштва. 

3. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје, веднаш по приемот на ова Ре-
шение, да изврши упис на ограничувањата од точка 1 
на ова решение на сметката за хартии од вредност на 
лицето Симон Наумоски. 

4. Се забранува на акционерското друштво Вита-
минка АД Прилеп да врши исплата на дивиденда на ак-
циите од точка 1 на ова Решение.  

5. Се задолжува лицето од точка 1 на ова решение 
да ги продаде акциите на кои им се ограничува правото 
на глас и дивиденда од точка 1 на ова решение во рок 
не подолг од 6 месеци од денот на правосилноста на 
истото, а доколку не ги продаде во утврдениот рок, 
продажбата на акциите ќе ја спроведе Комисијата.  

6. Ограничувањата на акциите од точка 1 на ова ре-
шение ќе важат додека истите се во сопственост на ли-
цето Симон Наумоски. 

7. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување, освен во делот на продажбата 
на акциите од точка 5 на ова решение.  

8. Ова решение влегува во сила со денот на неговото 
донесување и ќе се објави во „Службен весник на РМ”. 

 
Бр. УП1 08-6 Комисија за хартии од вредност 

13 февруари 2015 година на Република Македонија 
Скопје по овластување на Претседател 

 Комисионер, 
 Милаим Ајдини, с.р. 


