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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1250. 
Комисијата за хартии од вредност врз основа на 

член 95 став 2 и 107 од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007 и 
07/2008), постапувајќи по барањето на УНИ Банка АД 
Скопје број УП1-08-27 од 18-02-2010 година, на седни-
цата одржана на ден 28.04.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е    

1. СЕ МЕНУВА точка 2 од Решението број 08-
2338/3 од 16-11-2006 година за издавање дозвола за ра-
ботење со хартии од вредност на УНИ  Банка АД Скоп-
је, Дирекција за работа со хартии од вредност, и гласи: 

“Согласно член 94 од Законот за хартии од вред-
ност, УНИ Банка АД Скопје,  Дирекција за работа со 
хартии од вредност ќе ги врши следните видови услуги 
со хартии од вредност:  

а) купување и продавање на хартии од вредност по 
налог и за сметка на клиентот; 

б) купување и продавање на хартии од вредност во 
свое име и за своја сметка; 

г) вршење на трансакции и активностите за сметка 
на издавачот на хартиите од вредност потребни за ус-
пешна јавна понуда на хартии од вредност, без задол-
жителен откуп на непродадените хартии од вредност; 

д) вршење на трансакции и активности за сметка на 
издавачот на хартиите од вредност  потребни за успеш-
на јавна понуда на хартии од вредност, со задолжите-
лен откуп на непродадените хартии од вредност; 

ѓ) дејствување како покровител при котација; 
е) инвестиционо советување и 
ж) извршување на трансакции и активности за сме-

тка на трети лица потребни за преземање на едно акци-
онерско друштво во согласност со Законот за презема-
ње на акционерски друштва.‘‘ 

2. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  
     Бр. УП1-08-27          Комисија за хартии од вредност 
28 април 2010 година          Претседател, 
          Скопје           Марина Наќева Кавракова, с.р. 

___________ 
1251. 

Комисијата за хартии од вредност врз основа на 
член 95 став 2 и член 107 од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007 и 
07/2008), постапувајќи по барањето на Стопанска Бан-
ка АД Скопје број УП1- 8-23 од 15-02-2010 година на 
седницата одржана на ден 28.04.2010 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. СЕ МЕНУВА точка 2 од Решението за издавање 
дозвола за работење со хартии од вредност на Стопан-
ска банка АД Скопје- Дирекција за работа со хартии од 
вредност и брокерско-посреднички работи, број 07-
1982/3 од 16.11.2006 година  и гласи: 

“Согласно член 94 од Законот за хартии од вред-
ност, Стопанска банка АД Скопје, Дирекција за работа 
со хартии од вредност и брокерско-посреднички рабо-
ти ќе ги врши следните видови услуги со хартии од 
вредност:  

а) купување и продавање на хартии од вредност по 
налог и за сметка на клиентот; 

б)  купување и продавање на хартии од вредност во 
свое име и за своја сметка; 

г) вршење на трансакции и активности за сметка на 
издавачот на хартиите од вредност потребни за успеш-
на јавна понуда на хартии од вредност, без задолжите-
лен откуп на непродадените хартии од вредност; 

д) вршење на трансакции и активности за сметка на 
издавачот на хартиите од вредност  потребни за успеш-
на јавна понуда на хартии од вредност, со задолжите-
лен откуп на непродадените хартии од вредност; 

ѓ) дејствување како покровител при котација; 
ж) извршување на трансакции и активности за сме-

тка на трети лица потребни за преземање на едно акци-
онерско друштво во согласност со Законот за презема-
ње на акционерски друштва и  

з) чување на хартии од вредност што вклучува отвора-
ње и водење на сметки на хартии од вредност за клиенти во 
депозитар и други услуги со хартии од вредност по налог 
на клиентот (исплата на дивиденда и/или камата, известу-
вање за собранија на акционерите и слично). 

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

 
     Бр. УП1-08-23          Комисија за хартии од вредност 
28 април 2010 година          Претседател, 
          Скопје           Марина Наќева Кавракова, с.р. 

___________ 
1252. 

Врз основа на член 132 став 1, точка б) од Законот 
за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 
95/2005, 25/2007, 7/2008), Комисијата за хартии од 
вредност на седницата одржана на ден 28-04-2010 го-
дина донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА дека се исполнети условите за 

отворање на ликвидација на брокерската куќа Делта 
Брокер АД Скопје со седиште на Бул. „Климент 
Охридски‘‘ број 20 а/3, 1000 Скопје, поради трајно од-
земање на дозволата за вршење на сите работи со хар-
тии од вредност за кои има добиено дозвола од Коми-
сијата за хартии од вредност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

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

 
     Бр. УП1-08-63          Комисија за хартии од вредност 
28 април 2010 година          Претседател, 
          Скопје           Марина Наќева Кавракова, с.р. 

___________ 
1253. 

Врз основа на член 194 став 1 и 5 и член 207 став 1 
алинеја а) и е) од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ” број 95/2005, 25/2007, 
7/2008), Комисијата за хартии од вредност на седница-
та одржана на ден 28-04-2010 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. ТРАЈНО СЕ ОДЗЕМА дозволата за работа на 

брокерската куќа “Делта Брокер” АД Скопје издадена 
со Решение на Комисијата за хартии од вредност број      
07-47/13 од 07-05-2008 година, за вршење на услуги со 
хартии од вредност.  

2. Одземањето на дозволата од точка 1 од ова реше-
ние се врши поради неисполнување на кадровските, 
техничките и организационите услови за работа на 
брокерската куќа “Делта Брокер” АД Скопје и поради 
непостапување по Решение број 08-243/5 од 05/03/2010 
година за отстранување на констатирани неправилно-
сти и незаконитости. 

3. СЕ ЗАДОЛЖУВААТ Македонската берза за хар-
тии од вредност АД Скопје и Централниот депозитар 
за хартии од вредност АД  Скопје веднаш по приемот 
на ова Решение трајно да ја исклучат од членство бро-
керската куќа “Делта Брокер” АД Скопје. 
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4. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението. 
5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ”. 
 

     Бр. УП1-08-63          Комисија за хартии од вредност 
28 април 2010 година          Претседател, 
          Скопје           Марина Наќева Кавракова, с.р. 

___________ 
1254. 

Комисијата за хартии од врендост врз основа на 
член 52, член 53, член 54 и член 149 од Законот за ин-
вестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 
12/2009) и член 231 од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005, 25/2007 и 07/2008), а постапувајќи по Подне-
сокот бр. 03-23/1 од 05.02.2010 година на Друштвото за 
управување со инвестициски фондови Илирика Фунд 
Менаџмент АД Скопје за усогласување на Илирика 
Глобал Растечки Пазари - отворен инвестиционен фонд 
со Законот за инвестициски фондови на седницата одр-
жана на ден 28.04.2010 година донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е  

1. На Друштвото за управување со инвестициски 
фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје со се-
диште на ул. Даме Груев бр.5, блок 3, Скопје, се дава 
одобрение на: 

- одлуката за измени на Статутот на Илирика Глобал 
Растечки Пазари– отворен инвестиционен фонд број 07-
25/2 од 25.03.2010 година односно пречистениот текст на 
Статутот на Илирика Глобал Растечки Пазари– отворен 
инвестициски фонд од 25.03.2010 година; 

- одлуката за измени на Проспектот на Илирика 
Глобал Растечки Пазари– отворен инвестиционен фонд 
број 07-23/3 донесена на ден 25.03.2010 година однос-
но пречистениот текст на Проспектот на Илирика Гло-
бал Растечки Пазари– отворен инвестициски фонд до-
несен на ден 25.03.2010 година и 

- скратената форма на проспектот на Илирика Гло-
бал Растечки Пазари– отворен инвестициски фонд број 
07-23/8 донесен на ден 25.03.2010 година. 

2. Се задолжува Друштвото за управување со инве-
стициски фондови Илирика Фунд Менаџмент АД 
Скопје кој управува со Илирика Глобал Растечки Паза-
ри– отворен инвестициски фонд  во рок од седум дена 
од денот на конечноста на ова Решение да го објави во 
најмалку два дневни весници што излегуваат во Репуб-
лика Македонија проспектот или скратената форма на 
проспектот на Илирика Глобал Растечки Пазари– отво-
рен инвестициски фонд од точка 1 на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“.  
     Бр. 08 УП1/15          Комисија за хартии од вредност 
28 април 2010 година          Претседател, 
          Скопје           Марина Наќева Кавракова, с.р. 

___________ 
1255. 

Комисијата за хартии од врендост врз основа на член 52, 
член 53, член 54 и член 149 од Законот за инвестициски фон-
дови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009) и член 231 од За-
конот за хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), а постапувајќи 
по Поднесокот бр. 03-23/1 од 05.02.2010 година на Друштво-
то за управување со инвестициски фондови Илирика Фунд 
Менаџмент АД Скопје за усогласување на Илирика Југои-
сточна Европа- отворен инвестиционен фонд со Законот за 
инвестициски фондови на седницата одржана на ден 
28.04.2010 година донесе  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
1. На Друштвото за управување со инвестициски фондо-

ви Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје со седиште на ул. 
Даме Груев бр.5, блок 3, Скопје, се дава одобрение на: 

- одлуката за измени на Статутот на Илирика Југои-
сточна Европа – отворен инвестиционен фонд број 07-
23/4 од 25.03.2010 година односно пречистениот текст 
на Статутот на Илирика Југоисточна Европа – отворен 
инвестициски фонд од 25.03.2010 година. 

- одлуката за измени на Проспектот на Илирика Ју-
гоисточна Европа – отворен инвестиционен фонд број 
07-23/5 донесена на ден 25.03.2010 година односно 
пречистениот текст на Проспектот на Илирика Југои-
сточна Европа – отворен инвестициски фонд донесен 
на ден 25.03.2010 година. 

- скратената форма на проспектот на Илирика Југо-
источна Европа – отворен инвестициски фонд број 07-
10/10 донесен на ден 25.03.2010 година 

2. Се задолжува Друштвото за управување со инве-
стициски фондови Илирика Фунд Менаџмент АД 
Скопје кој управува со Илирика Југоисточна Европа – 
отворен инвестициски фонд  во рок од седум дена од 
денот на конечноста на ова Решение да го објави во 
најмалку два дневни весници што излегуваат во Репуб-
лика Македонија проспектот или скратената форма на 
проспектот на Илирика Југоисточна Европа – отворен 
инвестициски фонд од точка 1 на ова решение. 

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

 
     Бр. 08 УП1/14          Комисија за хартии од вредност 
28 април 2010 година          Претседател, 
          Скопје           Марина Наќева Кавракова, с.р. 

___________ 
1256. 

Комисијата за хартии од вредност, врз основа на 
член 52, член 53, член 54 и член 149 од Законот за ин-
вестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 
12/2009) и член 231 од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005, 25/2007 и 07/2008), а постапувајќи по Подне-
сокот бр. 03-040/1 од 08.02.2010 година на Друштвото 
за управување со инвестициски фондови КД Фондови 
АД Скопје за усогласување на КД БРИК - отворен ин-
вестиционен фонд со Законот за инвестициски фондо-
ви, на седницата одржана на ден 28.04.2010 година до-
несе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. На Друштвото за управување со инвестициски 

фондови КД Фондови АД Скопје со седиште на ул. 
“Водњанаска” бр. 7/1, Скопје, се дава одобрение на: 

- Одлуката број 03-036/2 од 18.03.2010 година за из-
мени на Статутот на КД Брик отворен инвестиционен 
фонд и на Пречистениот текст на Статутот на КД Брик 
– отворен инвестициски фонд од 18.03.2010 година; 

- Одлуката број 03-035/2 од 18.03.2010 година за из-
мени на Проспектот на КД Брик отворен инвестицио-
нен фонд и на Пречистениот текст на Проспектот на 
КД Брик – отворен инвестициски фонд од 18.03.2010 
година и  

- Скратената форма на проспектот на КД Брик – 
отворен инвестициски фонд од 18.03.2010 година. 

2. Се задолжува Друштвото за управување со инве-
стициски фондови КД Фондови АД Скопје во рок од 
седум дена од денот на конечноста на ова Решение да 
го објави во најмалку два дневни весници што излегу-
ваат во Република Македонија проспектот или скрате-
ната форма на проспектот на КД БРИК - отворен инве-
стициски фонд од точка 1 на ова решение. 

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

 
     УП1 Бр. 08-17          Комисија за хартии од вредност 
28 април 2010 година          Претседател, 
          Скопје           Марина Наќева Кавракова, с.р. 
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1257. 
Комисијата за хартии од вредност, врз основа на член 

52, член 53, член 54 и член 149 од Законот за инвестици-
ски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009) и 
член 231 од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 
07/2008), а постапувајќи по Поднесокот бр. 03-040/2 од 
08.02.2010 година на Друштвото за управување со инве-
стициски фондови КД Фондови АД Скопје за усогласува-
ње на КД Јужен Балкан отворен инвестиционен фонд со 
Законот за инвестициски фондови, на седницата одржана 
на ден 28.04.2010 година донесе  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. На Друштвото за управување со инвестициски 

фондови КД Фондови АД Скопје со седиште на ул. 
“Водњанаска” бр. 7/1, Скопје, се дава одобрение на: 

- Одлуката број 03-037/2 од 18.03.2010 година за из-
мени на Статутот на КД Јужен Балкан отворен инве-
стиционен фонд и на Пречистениот текст на Статутот 
на КД Нова ЕУ - отворен инвестициски фонд од 
18.03.2010 година; 

- Одлуката број 03-038/2 од 18.03.2010 година за из-
мени на Проспектот на КД Јужен Балкан отворен инве-
стиционен фонд и на Пречистениот текст на Проспе-
ктот на КД Нова ЕУ - отворен инвестициски фонд од 
18.03.2010 година и  

- Скратената форма на проспектот на КД Нова ЕУ - 
отворен инвестициски фонд од 18.03.2010 година. 

2. Се задолжува Друштвото за управување со инве-
стициски фондови КД Фондови АД Скопје во рок од 
седум дена од денот на конечноста на ова Решение да 
го објави во најмалку два дневни весници што излегу-
ваат во Република Македонија проспектот или скрате-
ната форма на проспектот на КД Нова ЕУ - отворен ин-
вестициски фонд од точка 1 на ова решение. 

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

 
     УП1 Бр. 08-18          Комисија за хартии од вредност 
28 април 2010 година          Претседател, 
          Скопје           Марина Наќева Кавракова, с.р. 

___________ 
1258. 

Комисијата за хартии од вредност врз основа на 
член 52, член 53, член 54 и член 149 од Законот за ин-
вестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 
12/2009) и член 231 од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005, 25/2007 и 07/2008), а постапувајќи по Подне-
сок бр. 03-15/1 од 05.02.2010 година на Друштвото за 
управување со инвестициски фондови Иново Статус 
АД Скопје за усогласување на Иново Статус Акции - 
отворен инвестиционен фонд со Законот за инвестици-
ски фондови на седницата одржана на ден 28.04.2010 
година донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. На Друштвото за управување со инвестициски 

фондови Иново Статус АД Скопје со седиште на ул. 
Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 60/1-5, Скопје, се 
дава одобрение на: 

- одлуката за измени на Статутот на Иново Статус 
Акции – отворен инвестиционен фонд број 02-33/1 од 
26.03.2010 година односно на пречистениот текст на 
Статутот на Иново Статус Акции– отворен инвестици-
ски фонд од 26.03.2010; 

- одлуката за измени на Проспектот на Иново Ста-
тус Акции – отворен инвестиционен фонд број 02-34/1 
од 26.03.2010 година односно на пречистениот текст на 
Проспектот на Иново Статус Акции– отворен инвести-
циски фонд број од 26.03.2010 година и 

- скратената форма на проспектот на Иново Статус 
Акции – отворен инвестициски фонд број 02-34/3 од 
26.03.2010година. 

2. Се задолжува Друштвото за управување со инве-
стициски фондови Иново Статус АД Скопје кој упра-
вува со Иново Статус Акции – отворен инвестициски 
фонд во рок од седум дена од денот на конечноста на 
ова Решение да го објави во најмалку два дневни вес-
ници што излегуваат во Република Македонија проспе-
ктот или скратената форма на проспектот на Иново 
Статус Акции – отворен инвестициски фонд од точка 1 
на ова решение. 

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

 
     Бр. 08 УП1/16          Комисија за хартии од вредност 
28 април 2010 година          Претседател, 
          Скопје           Марина Наќева Кавракова, с.р. 

___________ 
1259. 

Врз основа на член 190 став (1) од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
бр. 25/2007 и бр. 7/2008) и член 11 став (6) од Законот 
за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ 
бр. 12/2009), Комисијата за хартии од вредност, на сед-
ницата одржана на ден 28.04.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОТРЕБНАТА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА 
ОСНОВАЊЕ НА ПОДРУЖНИЦА НА СТРАНСКО 
ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИ-
СКИ ФОНДОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
Предмет на уредување 

 
Член 1 

Со Правилникот за начинот, постапката и потреб-
ната документација за добивање дозвола за основање 
на подружница на странско друштво за управување со 
инвестициски фондови во Република Македонија (во 
понатамошниот текст: Правилник) се уредува начинот, 
постапката и потребната документација за добивање 
дозвола за основање на подружница на странско друш-
тво за управување со инвестициски фондови во Репуб-
лика Македонија. 
 
Барање за издавање дозвола за основање на подруж-
ница на странско друштво за управување со инве-

стициски фондови во Република Македонија 
 

Член 2 
(1) Барање за издавање дозвола за основање на по-

дружница на странско друштво за управување со инве-
стициски фондови во Република Македонија (во пона-
тамошниот текст: Барање за дозвола за основање по-
дружница) се поднесува до Комисијата за хартии од 
вредност (во понатамошниот текст: Комисија) во фор-
ма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Ба-
рање за издавање дозвола за основање на подружница 
на странско друштво за управување со инвестициски 
фондови во Република Македонија“ (Образец ДУФ-Б-
ДРП), даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој пра-
вилник.   
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(2) Образецот ДУФ-Б-ДРП треба да е пополнет еле-
ктронски, уредно, читливо, без корекции и треба да ја 
содржи во прилог документацијата пропишана со овој 
правилник. Образецот за барањето мора да биде целос-
но пополнет.  

(3) Барањето за дозвола за основање подружница го 
потпишуваат лицата што го застапуваат странското 
друштво за управување со фондови.   

  
Документација кон барањето за дозвола за  

основање подружница 
 

Член 3 
(1) Кон барањето за дозвола за основање подружница 

се приложува документацијата пропишана со член 11 од 
Законот за инвестициски фондови, документацијата пропи-
шана со овој правилник и документацијата пропишана со 
Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспо-
собеност потребни за основање и работа на друштвото за 
управување со инвестициски фондови. 

(2) При поднесување на барањето за дозвола за основа-
ње подружница се поднесува и доказ за платен надоместок 
на Комисијата за разгледување и одлучување по барањето 
за издавање дозвола за основање на подружница на стран-
ско друштво за управување со инвестициски фондови во 
Република Македонија, согласно Тарифникот за утврдува-
ње на висината на надоместоците што ги наплатува Коми-
сијата за хартии од вредност.  

 
Член 4 

При поднесување барање за издавање дозвола за ос-
новање подружница, до Комисијата се доставуваат 
следните документи: 

1. дозвола за работење на друштвото за управување 
во матичната држава, 

2. документ со кој регулаторот на пазарот на хартии 
од вредност во матичната држава одобрува основање 
на подружница на друштвото за управување во Репуб-
лика Македонија, 

3. ревидирани финансиски извештаи за последните 
три години, 

4. статут на странското друштво за управување, 
5. извод од регистарот во кој е регистрирано седи-

штето на друштвото за управување со фондови кое ос-
нова подружница во Република Македонија, 

6. одлука донесена од надлежен орган на странско-
то друштво за управување со фондови за основање по-
дружница во Република Македонија, 

7. опис на услугите што ќе ги врши подружницата во Ре-
публика Македонија и нејзин двегодишен план за работа, 

8. податоци за членовите на органите на управува-
ње на странското друштво за управување со фондови, 

9. општи податоци за подружницата (фирма и седи-
ште на подружницата од каде што ќе можат да се доби-
јат сите податоци во врска со работењето на подружни-
цата, предмет на работа на подружницата и податоци 
за лицето овластено за застапување на подружницата), 

10. податоци за инвестициските фондови со кои 
управува друштвото за управување и податоци за уде-
лите, односно акциите кои друштвото за управување 
има намера јавно да ги нуди за продажба во Република 
Македонија преку подружницата 

- точен опис на планираните деловни активности 
кои друштвото за управување има намера да ги презе-
ме во врска со продажбата на уделите, односно акции-
те на инвестицискиот фонд, 

- проспект, статут и годишни извештаи за послед-
ните три години, за секој инвестициски фонд со којшто 
управува и 

11. изјава потпишана од лицето што ја застапува 
подружницата на странското друштво за управување 
со фондови (Образец ДУФ-И-ДРП даден во Прилог 2 
од овој Правилник) со која изјавува  дека: 

- не дал/а лажна информација во документите кои 
се доставуваат кон барањето за дозвола за основање 
подружница на странско друштво за управување со 
фондови согласно закон и овој правилник односно дека 
податоците наведени во документите кои се доставува-
ат кон барањето согласно закон и овој правилник, се 
целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со 
закон и дека не е прикриена ниедна информација која 
може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање 
за дозвола за основање на подружница на странско 
друштво за управување со фондови во Република Ма-
кедонија;  

- подружницата што се основа во Република Маке-
донија ќе ги почитува законите во Република Македо-
нија и дека ќе доставува податоци кои од неа ќе ги по-
бара Комисијата за хартии од вредност заради вршење 
ефикасна супервизија и 

- подружницата во своето седиште ќе ги чува сите 
документи кои се однесуваат на нејзиното работење на 
македонски јазик и неговото кирилско писмо. 

 
Поднесување на документацијата 

 
Член 5 

(1) Документацијата која се поднесува до Комисија-
та кон барањето дозвола за основање подружница на 
друштвото за управување со фондови, треба да биде 
доставена во оригинал или нотарски заверен препис на 
оригиналот, а доколку не е напишана на македонски ја-
зик, треба да биде доставена и во превод од страна на 
овластен судски преведувач. 

(2) За одлучување по поднесеното барање за дозво-
ла за основање подружница, Комисијата може да поба-
ра прецизирање на веќе доставената документација, до-
ставување на дополнителна документација, а може да 
ја користи и документацијата со која располага Коми-
сијата. 

 
Постапување по барањето за дозвола за основање 

подружница 
 

Член 6 
(1) Комисијата пристапува кон одлучување по бара-

њето за дозвола за основање подружница, откако под-
носителот до Комисијата ќе ја достави целокупната до-
кументација пропишана со закон и овој правилник.  

(2) Во случај на поднесување на непотполно, неу-
редно или барање со формално правни недостатоци, 
Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е 
потребно да ја дополни документацијата, при што ќе го 
предупреди за последиците од непостапувањето. До-
колку подносителот не ја дополни документацијата и 
не ги отстрани недостатоците на барањето во определе-
ниот рок ќе се смета дека подносителот се откажал од 
барањето, а Комисијата ќе донесе заклучок со кој се за-
пира постапката поведена по барањето.  

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 01-1054/1           Комисија за хартии од вредност 

28 април 2010 година                     Претседател, 
  Скопје                  Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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Стр. 14 - Бр. 68 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 мај 2010 
 

1260. 
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  90 став 2 и член 
91 став 4 од Законот за инвестициски фондови („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 12/2009), Комисијата за хартии 
од вредност, на седницата одржана на ден 28.04.2010 
година, донесе  

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОЗВОЛЕНИ ВЛОЖУВАЊА, ОГРАНИЧУВАЊА 
НА ВЛОЖУВАЊАТА И ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ НА 
ОГРАНИЧУВАЊАТА ЗА ВЛОЖУВАЊЕ НА ИМОТОТ  

НА ЗАТВОРЕНИОТ ФОНД 
 

Член 1 
Со Правилникот за дозволени вложувања, ограни-

чувања на вложувањата и пречекорување на ограничу-
вањата за вложување на имотот на затворен фонд (во 
понатамошниот текст: правилник) поблиску се пропи-
шуваат критериумите за дозволени вложувања на имо-
тот на затворениот фонд, како и  пречекорувањата на 
ограничувањата за вложување на имотот на затворени-
от фонд  (во понатамошниот текст: фонд). 
 

Дозволени вложувања 
 

Член 2 
Имотот на затворениот фонд  исклучиво може да се 

состои од: 
1) хартии од вредност; 
2) удели на инвестициски фондови регистрирани во 

Република Македонија, земји членки на ЕУ или земји 
членки на ОЕЦД; 

3) депозити во овластени банки во Република Маке-
донија кои достасуваат во рок кој  не е подолг од една 
година; 

4) термински и опциски договори и други финанси-
ски деривативни инструменти со кои се тргува на регу-
лиран пазар на хартии од вредност и/или деривативни 
финансиски инструменти со кои се тргува преку шал-
тер под услов:  

а) да се однесуваат на финансиски инструменти во 
кои е дозволено вложување согласно овој член, финан-
сиски индекси, каматни стапки, девизни курсеви или 
валути во кои затворениот фонд може да вложува сог-
ласно со проспектот и статутот на фондот; 

б) договорните страни во трансакциите со финанси-
ските деривативни инструменти со кои се тргува преку 
шалтер да се институции кои подлежат на прудентна 
супервизија на регулаторно тело во Република Македо-
нија или на државите членки на ЕУ и  ОЕЦД  и се овла-
стени од страна на Комисијата или соодветните регула-
торни тела во државите членки на ЕУ и  ОЕЦД; 

в) да подлежат на веродостојна и вистинита проце-
на на секојдневна основа, како и да може во секое вре-
ме да бидат продадени по пазарна вредност на иниција-
тива на затворениот фонд; 

г) инструментите да се користат исклучиво за нама-
лување или ограничување на ризикот од вложување, 
односно со нив да не се менува инвестиционата страте-
гија на затворениот фонд, целите и ограничувањата де-
финирани со Законот за инвестициски фондови и ста-
тутот и проспектот на фондот и 

д) во проспектот на затворениот фонд да се наведе 
дали смее да се вложува во такви инструменти, дали ќе 
се користат со цел за заштита од ризик или со цел за 

постигнување на инвестициските цели на фондот и ка-
кво е нивното влијание врз ризичноста на фондот и 

5) пари на сметка во банки во Република Македони-
ја.  

 
Ограничувања на вложувањата на затворениот  

инвестициски фонд 
 

Член 3 
(1) Вложувањата на имотот на затворениот фонд 

подлежат на следниве ограничувања: 
1) најмногу 15% од нето вредноста на имотот на за-

творениот фонд можат да бидат вложени во хартии од 
вредност или инструменти на пазарот на пари на еден 
ист издавач, освен: 

а) во хартии од вредност или инструменти на паза-
рот на пари чиј издавач е или гарант е Република Ма-
кедонија или единиците на локалната самоуправа и др-
жавите членки на ЕУ и државите членки на ОЕЦД, во 
кои може да се вложува без ограничување, доколку: 

- во проспектот и статутот на затворениот фонд јас-
но се наведени државите, единиците на локалната са-
моуправа и меѓународните организации во чии хартии 
од вредност и инструменти на пазарот на пари може да 
се вложува повеќе од 35% од нето вредноста на имотот 
на фондот, 

- имотот на затворениот фонд  се состои барем од 
шест различни хартии од вредност или инструменти на 
пазарот на пари и 

- вредноста на ниту една поединечна хартија од 
вредност или инструмент на пазарот на пари од пот-
точката 1 а) на овој став  не е поголема од 30% од нето 
вредноста на имотот на фондот и 

б) ако инвестиционата политика на затворениот 
фонд е реплицирање на структурата на одреден индекс 
на акции или должнички хартии од вредност, Комиси-
јата може да дозволи вложувања до најмногу 20% од 
нето вредноста на имотот на фондот во акции или 
должнички хартии од вредност од еден ист издавач, до-
колку: 

- структурата на индексот е доволно диверзифици-
рана, 

- индексот претставува соодветен репер за пазарот 
за кој се однесува и 

- индексот е објавен на веб страницата на берзата, 
на која истиот се пресметува, а во акции или во долж-
нички хартии од вредност од еден ист издавач да може 
да се вложува и до 35% од нето вредноста на имотот на 
фондот, ако е тоа неопходно за реплицирање на тој ин-
декс. Вложувањето до 35% од нето вредноста на имо-
тот на фондот во акции или должнички хартии од вред-
ност од еден ист издавач е дозволено само за еден из-
давач, а таквиот фонд мора во проспектот и статутот на 
фондот јасно да назначи дека инвестициската цел му е 
реплицирање на индексот; 

2) лица кои формираат поврзани друштва согласно 
со Законот за трговските друштва и Законот за инве-
стициски фондови се сметаат како еден издавач соглас-
но со членот 90 и 91 од Законот за инвестициски фон-
дови, при што најмногу 20% од нето вредноста на имо-
тот на затворениот фонд можат да се вложат во хартии 
од вредност или инструменти на пазарот на пари чии 
издавачи се лицата кои формираат поврзани друштва 
согласно Законот за трговските друштва; 

3) ограничувањата од точката 1 на овој став не се 
однесуваат на: 

а) депозити и 
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б) финансиски дериватни инструменти со кои се тргу-
ва на други регулирани пазари (пазари преку шалтер); 

4) најмногу 20% од нето вредноста на имотот на за-
творениот фонд може да се вложи како депозит во една 
иста банка од членот 90 став (1) точка 3 на Законот за 
инвестициски фондови; 

5) изложеноста кон едно лице врз основа на финан-
сиски деривативни инструменти договорени со тоа ли-
це на други регулирани пазари  не смее да биде поголе-
ма од: 

а) 10% од нето вредноста на имотот ако се работи 
за банка од членот 90 став (1) точка 3 на Законот за ин-
вестициски фондови и 

б) 5% од нето вредноста на имотот ако се работи за 
некое друго правно лице; 

6) вкупната вредност на вложувањата во хартии од 
вредност или инструменти на пазарот на пари чиј изда-
вач е едно лице и вредноста на депозитите вложени кај 
тоа лице и изложеноста врз основа на финансиските 
деривативни инструменти со кои се тргува на други ре-
гулирани пазари  договорени со тоа лице не смеат да 
бидат поголеми од 20% од нето вредноста на имотот на 
затворениот фонд; 

7) ограничувањата пропишани во ставот (1) точки 
1, 2, 3, 4 и 5 на овој член не смеат да се комбинираат и 
таквите вложувања во преносливи хартии од вредност 
или инструменти на пазарот на пари чиј издавач е едно 
лице, во депозити кај тоа лице и изложеноста врз осно-
ва на финансиски деривативни инструменти договоре-
ни со тоа лице,  во ниту еден случај не смеат да надми-
нат вкупно 35% од нето вредност на имотот на фондот;  

8) најмногу 20% од нето вредноста на имотот на за-
творениот фонд може да биде вложена во удели на 
еден ист инвестициски фонд;  

9) вложувањето во удели или акции на инвестици-
ски фонд не може да биде повеќе од 25% од нето вред-
носта на имотот на секој поединечен фонд во кој се 
вложува; 

10) затворениот фонд во своја сопственост не може 
да има повеќе од 25% од акциите со право на глас на 
еден ист издавач или обврзниците од еден ист издавач; 

11) вкупната изложеност на затворениот фонд кон 
финансиските деривативни инструменти не смее да би-
де поголема од 10% од нето вредноста на имотот на 
фондот и 

12) не може да се вложува во друштва со ограниче-
на одговорност или во хартии од вредност кои не се  
преносливи.  

(2) Доколку имотот на затворениот фонд се вложу-
ва во удели на инвестициски фондови со кои директно 
или индиректно управува едно исто друштво за упра-
вување, или друго друштво за управување  кое со прво-
то е поврзано преку заедничко управување или контро-
ла, или преку значајно директно или индиректно учес-
тво во капиталот, за таквите вложувања на товар на 
фондот, друштвото за управување може да не наплату-
ва излезни или влезни надоместоци. 

(3) Доколку имотот на затворен фонд се вложува во 
удели на други инвестициски фондови, во проспектот на 
фондот мора да биде наведен максималниот надомест за 
управување кој може да се наплати од имотот на фондот 
во кој има намера да  вложува, а во годишните извештаи 
на фондот мора јасно да биде наведен максималниот вку-
пен надомест за управување кој бил наплатен од фондот и 
од другиот фонд во кој тој фонд вложувал, искажан како 
процент од имотот на фондот кој го вложувал во удели 
или акции на другиот инвестициски фонд. 

(4) Ако фондот повеќе од 40% од нето вредноста на 
имотот има намера да  го вложува во хартии од вред-
ност кои не се тргуваат на официјален пазар на берза, 
називот на фондот задолжително ги содржи зборовите 
„затворен фонд за вложување во хартии од вредност 
кои не се тргуваат на официјален пазар на берза”. 

(5) Заради заштита на интересите на вложувачите 
во инвестициските фондови, Комисијата може да вове-
де дополнителни ограничувања во врска со вложувања-
та од овој член, во случај на глобална финансиска кри-
за и нарушување на функционирањето на пазарот на 
хартии од вредност во Република Македонија, по прет-
ходна согласност од Министерството за финансии. 

 
Член 4 

(1) Затворениот инвестициски фонд може да вложу-
ва и во хартии од вредност кои не се тргуваат на офи-
цијален пазар на берза. 

(2) Затворениот инвестициски фонд може да вложу-
ва во хартии од вредност издадени од акционерски 
друштва регистрирани во Република Македонија, а со 
кои не се тргува на официјален пазар на берза. 

 
Член 5 

Хартиите од вредност и уделите во кои инвестира 
затворениот инвестициски фонд не смеат да имаат би-
ло какви ограничувања и товари (запишано право на 
залог, ограничено право на глас, ограничено право на 
пренос итн).  

           
Член 6 

Затворениот инвестициски фонд не смее да вложи 
повеќе од 20% од имотот на фондот во удели на едно, 
две или повеќе друштва со кои директно или индирект-
но управува едно исто друштво за управување. 
 

Член 7 
(1) Затворениот инвестициски фонд може да склу-

чува репо договори дефинирани согласно член 2 точка 
35 од Законот за хартии од вредност. Доспевањето на 
репо договорите не смее да биде подолго од 12 месеци. 

(2) При склучување на репо договорите од став 1 на 
овој член, како колатерал се користат акции, корпора-
тивни должнички хартии од вредност и должнички 
хартии од вредност чиј издавач е Република Македони-
ја, Народна Банка на Република Македонија, држава 
членка на ЕУ, држава членка на  ОЕЦД, и/или централ-
ните банки на истите, а со кои се тргува на регулирани 
пазари на хартии од вредност. 

(3) Репо договорите за продажба и повторно купу-
вање не смеат да надминат повеќе од  20% од нето 
вредноста на имотот на фондот. Учеството на вложува-
њето на нето имотот на фондот во репо договорите се 
одредува во точно утврдена парична противвредност 
на хартиите од вредност кои се предмет на повторно 
купување. 

(4) Склучување на репо договори помеѓу фондови 
со кои управува исто друштво за управување не е доз-
волено. 

 
Член 8 

(1) Затворениот фонд не смее да купува хартии од 
вредност во основачки и наредни емисии на хартии од 
вредност по пат на приватна понуда, ако издавачот на 
приватна понуда е лице поврзано со друштвото за управу-
вање со инвестициски фондови дефинирани како во член 
2 точка 9 и 10 од Законот за инвестициски фондови. 
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(2) Ограничувањата од став 1 на овој член не се од-
несуваат на должнички хартии од вредност чиј издавач 
е Република Македонија, Народна Банка на Република 
Македонија, држава членка на ЕУ, држава членка на  
ОЕЦД,  државите кои не се членки на ЕУ, како и цен-
тралните банки на истите. 

(3) Затворениот фонд може да врши вложувања на 
имотот во хартии од вредност од ставот 1 од овој член 
по истекот на 12 месеци од датумот на нивното издава-
ње. 
 

Член 9 
(1) За дозволено вложување на имотот на инвести-

цискиот фонд се смета и вложувањето во сертификати 
за депозит од странски издавачи-банки со седиште во 
државите членки на ЕУ или земјите на ОЕЦД. 

(2) Вложувањата во сертификати за депозит издаде-
ни од иста банка и вложувањата во депозити во истата 
банка вкупно не смеат да надминат 20% од нето вред-
носта на имотот на инвестицискиот фонд. 

 
Член 10 

(1) Друштвото за управување со инвестициски фон-
дови е должно јавно да ги обелодени на својата веб 
страница основните податоци за фондовите со кои 
управува, како и основни податоци за структурата на 
вложувањата на имотот на секој инвестициски фонд со 
кој управува, и тоа  квартално, а најдоцна во рок од 10 
дена по истекот на кварталот за кој се однесуваат пода-
тоците. 

(2) Друштвото за управување со фондови ги објаву-
ва најмалку следниве основни податоци за секој инве-
стициски фонд со кој управува: 

- име на затворениот фонд; 
- датум на основање на фондот; 
- целите на инвестицискиот фонд; 
- надомест за управување со фондот; 
- надомест за депозитната банка; 
- минимален износ на вложување во фондот; 
- нето вредност на имотот на фондот 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 овој член друштвото за управу-
вање 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 дена пред одржување на годишните 
акционерски собранија, извесување за тоа како друш-
твото за управување со инвестициски фондови ќе гласа 
на годишните собранија на акционерските друштва во 
кои фондовите со кои друштвото управува вложиле 
дел од својот имот. 

 
Член 11 

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 12 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.   

 
Бр. 01-1052/1          Комисија за хартии од вредност 

28 април 2010 година                   Претседател, 
    Скопје                Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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