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465.
Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии
од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008) и врз основа на
член 19 став 4 од Законот за инвестициски фондови
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
12/2009) Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 8.02.2010 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР, ОДНОСНО ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ
ФОНДОВИ
Член 1
Со Правилникот за начинот и постапката за давање
согласност за именување на членови на управниот одбор, односно извршни членови на одборот на директори на друштвото за управување со инвестициски фондови (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува
начинот и постапката на давање согласност на наведените лица од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (во понатамошниот
текст: Комисија).
Член 2
(1) По комплетирањето на документацијата утврдена со член 18 на Законот за инвестициски фондови и
Правилникот за потребна документација која се приложува како доказ за исполнување на условите за именување на членови на управниот одбор односно извршни
членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови за лицата од став 1
на овој Правилник и обработка на истата, Комисијата
го известува Друштвото за управување со инвестициски фондови (во понатамошниот текст: ДУИФ) за местото и датумот на одржување на интервју со предложените кандидати за членови на управниот одбор, односно извршни членови на одборот на директори на
ДУИФ.
(2) Интервјуто со предложените кандидати го спроведува тричлена интерна Комисија, составена од лица
од Комисијата за хартии од вредност.
(3) Во известувањето од став 1 на овој член, Комисијата ги наведува областите на кои ќе се однесува самото интервју.
(4) При интервјуто особено ќе се оценува:
- интегритетот и професионалниот углед на предложените лица;
- познавањето на прописите и практиката од областа на пазарот на хартии од вредност и работењето на
инвестициските фондови;
- познавањето на финансиите и прописите од областа на финансиите и
- менаџерските и организациони способности на
кандидатот.
(5) Доколку некој од предложените кандидати за
членови на управниот одбор, односно извршни членови на одборот на директори на ДУИФ не е државјанин
на Република Македонија, должен е да обезбеди соодветен преведувач.
(6) Во случај кога барањето за добивање согласност
на лицата од став 1 на овој член е неуредно односно
некомплетно, Комисијата со писмен допис го известува
подносителот, по што истиот е должен да постапи во
рок од 5 (пет) дена од денот на приемот.
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(7) Доколку подносителот не постапи согласно рокот од став 6 на овој член, постапката за добивање согласност се запира.
Член 3
Комисијата за извршување на интервјуто, со предложените кандидати за членови на управниот одбор,
односно извршни членови на одборот на директори на
ДУИФ, во рок од 5 работни дена подготвува писмен
извештај кој заедно со материјалите и извештајот од
направеното интервју се разгледува и одлучува на седница на Комисијата за хартии од вредност.
Член 4
(1) Комисијата по добивањето на извештаите од
член 3 на овој Правилник, донесува одлука согласно
роковите во Законот за инвестициски фондови за давање согласност или за одбивање на барањето за добивање согласност на предложените кандидати за членови
на управниот одбор, односно извршни членови на одборот на ДУИФ.
(2) Единствено при основање Комисијата одлучува
по барањето за добивање согласност на предложените
кандидати за членови на управниот одбор, односно извршни членови на одборот на директори на ДУИФ доколку е донесена позитивна одлука по барањето за добивање дозвола за работа на ДУИФ.
(3) Во случај на запирање на постапката по барањето за добивање дозвола за работа на ДУИФ, постапката
за давање согласност на лицата од член 1 на овој Правилник се запира.
(4) Одлуките од овој член се доставуваат до ДУИФ
и истите се објавуваат во Службен весник на Република Македонија.
Член 5
(1) Комисијата согласноста за именување на предложените кандидати за членови на управниот одбор,
односно извршни членови на одборот на директори на
ДУИФ, ја издава согласно Одлуката за нивното именување донесена од надлежниот орган врз основа на Статутот на ДУИФ.
(2) Мандатот за кој се назначени предложените лица од став 1 на овој член почнува да тече од денот на
донесување на Решението на Комисијата за давање согласност.
Член 6
(1) Решението за согласност за именување кое го
издава Комисијата престанува да важи со денот на разрешување од функцијата член на управен одбор, односно извршен член на одборот на директори на ДУИФ, со денот на одземање на согласноста за именување
на член на управен одбор, односно извршен член на одборот на директори на ДУИФ од страна на Комисијата.
(2) Комисијата ја повлекува согласноста за именување на членовите на управниот одбор, односно извршните членови на одборот на директори на ДУИФ кога
ќе утврди дека:
- одлуката за давање согласност е донесена врз основа на невистинити и неточни податоци,
- во меѓувреме престанале да ги исполнуваат условите од член 18 од Законот за инвестициски фондови и
- извршиле повреда на правилата на Кодексот за
етичко однесување, совесното работење и правилата за
управување со ризикот или на друг начин ги загрозиле
интересите на сопствениците на удели, односно на акционерите на инвестициските фондови, како и на клиентите со чие портфолио управува друштвото за управување.
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(3) Од денот на доставување на решението за повлекување на согласноста за именување на членови на
управниот одбор, односно извршните членови на одборот на директори на друштвото за управување од страна на Комисијата, истите не можат да вршат каква било
функција во друштвото за управување.
Член 7
Барањето за давање согласност за именување на
кандидати за членови на управниот одбор, односно извршни членови на одборот на директори на ДУИФ се
поднесува до Комисијата најмалку два месеци пред
истекот на периодот за кој е дадена согласност од Комисијата за именување на постојните членови освен во
случај на виша сила(vis major).
Член 8
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 01-351/1
Комисија за хартии од вредност
8 февруари 2010 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.
__________
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Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии
од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), и член 5 став 4 од
Законот за инвестициски фондови („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 12/2009), Комисијата за
хартии од вредност, на седницата одржана на 8.02.2010
година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРУКТУРАТА, ПРЕСМЕТКАТА И НАЧИНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА МИНИМАЛНАТА ОСНОВНА ГЛАВНИНА НА ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ
Член 1
Со Правилникот за утврдување на структурата,
пресметката и начинот на одржување на средствата на
минималната основна главнина на друштвото за управување со инвестициски фондови (во понатамошниот
текст правилник) се уредува структурата, пресметката
и начинот на одржување на средствата на минималната
основна главнина на друштвото за управување со инвестициски фондови.
Член 2
Друштвото за управување со инвестициски фондови (во понатамошниот текст друштвото) мора во секој
момент да одржува средства на минималната основна
главнина во износ од една четвртина од годишните
фиксни трошоци остварени во претходната деловна година.
Член 3
Годишни фиксни трошоци на друштвото се: трошоци за вработени (годишни бруто плати за предвидениот број на редовно вработени лица во друштвото
и други надоместоци од плати согласно колективен
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договор), трошоци за наемнина (годишен трошок за
деловниот простор каде што работи друштвото вклучувајќи ги трошоците за струја, вода, греење и одржување), членарини, трошоци за консалтинг услуги врз
основа на годишни договори, други трошоци и надоместоци кои имаат фиксен карактер и трошоци за
одржување на софтверските и хардварските апликации на друштвото.
Член 4
Средствата на минималната основна главнина кои
друштвото треба да ги одржува во секој момент се:
- Пари и салда на готовинските сметки (жиро сметка и девизна сметка);
- Орочените депозити кои се депонирани во финансиски институции;
- Државни хартии од вредност кои ги издава Република Македонија и Народна Банка на Република Македонија, а за кои гарантира Република Македонија.
Член 5
Долгорочните должнички хартии од вредност со
кои се тргува во Република Македонија се вреднуваат
по објективна вредност на денот на пресметка и за
истата се зема официјалната дневна просечна цена на
определената хартија од вредност постигната на регулиран пазар односно друг организиран пазар на денот
на пресметка.
Член 6
На почеток на секоја финансиска година друштвото
до Комисијата за хартии од вредност треба да достави
пресметка на износот на остварените фиксни трошоци
во текот на претходната деловна година, со структура
определена со овој Правилник.
Член 7
(1) Друштвото е должно во рок од пет дена од истекот на претходниот месец да ја извести Комисијата за
начинот на одржување на средствата на минималната
основна главнина за секој ден од претходниот месец.
(2) Друштвото е должно да го изготви извештајот за
начинот на одржување на средствата на минималната
основна главнина во форма пропишана во прилог 1 од
овој Правилник и истиот електронски да го достави до
Комисијата за хартии од вредност во пропишаниот рок
од став 1 на овој член.
Член 8
Друштвото е должно во согласност со законските
прописи да ги чува извештаите на истиот начин како и
другата документација.
Член 9
Комисијата за хартии од вредност врши контрола
на износот, одржувањето и начинот на пресметка на
средствата на минималната основна главнина на друштвото.
Член 10
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-352/1
Комисија за хартии од вредност
8 февруари 2010 година
Претседател,
Скопје
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

