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Neni 26
Në nenin 67 fjalët: “Republika e Maqedonisë” 

zëvendësohen me fjalët: "Republika e Maqedonisë së 
Veriut".

Neni 27
Autorizohet Komisioni Juridik-Ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë së Veriut të përcaktojë tekst të 
zbardhur të Ligjit të Cilësisë dhe të Sigurisë së Plehrave, të 
Biostimulatorëve dhe të Përmirësuesve të Cilësisë së 
Tokës. 

Neni 28
Ky ligj hyn në fuqi  tetë ditë pas botimit në “Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.
__________

2471.
Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 

на Република Северна Македонија, претседателот на Ре-
публика Северна Македонија и претседателот на Собра-
нието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ (*)

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за инвестициски фондови(*),

што Собранието на Република Северна Македонија 
го донесе на седницата одржана на 30 јуни 2021 годи-
на.

 
Бр. 08-3126/1  Претседател на Република

30 јуни 2021 година Северна Македонија,
Скопје Стево Пендаровски, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

ЗА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ (*)

Член 1
Во Законот за инвестициски фондови („Службен 

весник на Република Македонија" број 12/2009, 67/10, 
24/11, 188/13, 145/15, 23/16 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ број 31/20), во член 2 во 
точката 1 зборовите: „Друштво за управување со ин-
вестициски фондови“ се  заменуваат со зборовите: 
„Друштво за управување со отворени и затворени 
инвестициски фондови (во натамошниот текст: друш-
тво за управување)“.

() Со овој закон се врши усогласување со Директива 2009/65/ЕЗ 
на Европскиот парламент и на Советот од 13 јули 2009 година за 
координација на законите, регулативите и административните од-
редби во врска со Друштва за колективно инвестирање во пренос-
ливи хартии од вредност.

По точката 1 се додава нова точка 1-а, која гласи:  
„1-a Друштво за управување со приватни инвес-

тициски фондови е друштво со ограничена одговор-
ност или акционерско друштво чиј единствен предмет 
на работење е основање и управување со приватни фон-
дови во свое име и за сметка на сопствениците на доку-
менти за удели во фондот;“.

Точката 2 се менува и гласи:
„Сопствени средства на друштвото за управува-

ње со отворени и затворени инвестициски фондови 
претставуваат збир на почетниот капитал и дополнител-
ниот капитал на друштвото за управување пресметани 
согласно со методологијата пропишана од страна на Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Северна 
Македонија (во натамошниот текст: Комисијата);“.

По точката 7 се додава нова точка 7-а, која гласи:
„7-а Удел во инвестициски фонд е сразмерен 

пресметковен дел од вкупната вредност од инвестицис-
киот фонд;“.

По точката 8 се додаваат четири нови точки 8-а, 8-
б, 8-в и 8-г, кои гласат:

„8-а Матична земја на друштвото за управување 
е земја членка на Европската Унија во која друштвото 
за управување добило овластување и има регистрирано 
седиште;

8-б Трета земја на друштво за управување е земја 
која не е членка на Европската унија во која друштвото 
за управување добило овластување и има регистрирано 
седиште;

8-в Филијала на друштво за управување претста-
вува организационен дел на друштвото за управување 
кој нема својство на правно лице и коj врши услуги и 
активности за кои друштвото за управување има добие-
но овластување од надлежниот орган во земјата во која 
се наоѓа неговото седиште;

8-г Друштво за управување од трета земја која 
не е членка на Европската Унија е правно лице регис-
трирано и со седиште надвор од Република Северна Ма-
кедонија кое има дозвола за работење и е под контрола 
и надзор на надлежен орган овластен со закон во таа 
земја;“.

По точката 12 се додаваат две нови точки 12-а и 12-
б, кои гласат:

„12-а Инвестициски агент е лице кое има добиено 
дозвола за работење од Комисијата за хартии од вред-
ност да врши продажба на удели, односно акции во ин-
вестициски фондови и има склучено договор за продаж-
ба со друштвото за управување;

12-б Траен медиум е секој инструмент што на ин-
веститорот му овозможува да ги складира информации-
те упатени лично до него на начин кој му овозможува 
користење на тие информации во одреден временски 
период, соодветен на целта на информациите и кој доз-
волува неизменета репродукција на складираните ин-
формации;“.

Член 2
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Насловот пред членот 5 и членот 5 се менуваат и 
гласат:

„Почетен капитал и сопствени средства на друштво 
за управување со инвестициски фондови

Член 5
(1) Најмалиот износ на почетен капитал потребен за 

основање на друштво за управување изнесува 
125.000,00 евра во денарска противвредност по среден 
курс на Народната банка на Република Северна Маке-
донија на денот на поднесување на барањето за издава-
ње на дозвола за работење на друштвото за управување 
до Комисијата.

(2) Во случај кога нето-вредноста на имотот на ин-
вестицискиот фонд, односно фондовите со кои управу-
ва друштвото за управување го надмине износот од 
250.000.000,00 евра во денарска противвредност по 
средниот курс на Народната банка на Република Север-
на Македонија, друштвото за управување е должно да 
обезбеди дополнителен износ на капитал еднаков на 
0,02% од износот за кој нето-вредноста на имотот на 
инвестицискиот фонд/фондови го надминува износот 
од 250.000.000,00 евра во денарска противвредност по 
средниот курс на Народната банка на Република Север-
на Македонија. Почетниот капитал и дополнителниот 
износ на капиталот не смеат да изнесуваат повеќе од 
10.000.000,00 евра во денарска противвредност по сред-
ниот курс на Народната банка на Република Северна 
Македонија.

(3) Почетниот капитал од ставот (1) на овој член и 
сите натамошни зголемувања на почетниот капитал мо-
ра да бидат уплатени единствено во паричен облик и да 
бидат уплатени во целост. Во Трговскиот регистар што 
се води во Централниот регистар на Република Север-
на Македонија, целосно уплатениот почетен капитал 
на друштвото се запишува како основна главнина. 

(4)  Сопствените средства на друштвото за управува-
ње мора во секој момент да бидат еднакви или поголе-
ми од еден од наведените два износа:

1) износот на почетниот капитал од ставот (1) на 
овој член, односно вкупниот износ на почетниот капи-
тал и дополнителниот износ на капиталот од ставот (2) 
на овој член или   

2)  една четвртина од општите фиксни трошоци на-
ведени во билансот на успех за претходната година.

(5) Во случај кога сопствените средства на друштво-
то за управување ќе се намалат под минималниот износ 
наведен во ставот (4) на овој член, Комисијата може на 
друштвото за управување да му наложи во одреден вре-
менски период да го усогласи нивото на сопствените 
средства, односно на друштвото за управување да му 
изрече мерки пропишани со членот 131 од овој закон. 

(6) Кога друштвото за управување e ново основано 
друштво, кое за прв пат започнува со работа, пресметка-
та на сопствените средства ќе се утврдува во износ од 
една четвртина од фиксните општи трошоци на друш-
твото проектирани во неговиот деловен план. 

(7) Комисијата ги пропишува видовите на ставки 
што се земаат во предвид при пресметка на сопствени-
те средства и на општите фиксни трошоци.“.

Член 3
Во членот 6 по ставот (3) се додава нов став (4), кој 

гласи:
„(4) Комисијата поблиску го пропишува начинот на 

вршење на работите на управување со средства за смет-
ка на индивидуален клиент и инвестициско совету-
вање.“.

Член 4
Во член 7 по ставот (1) се додава нов став (2), кој 

гласи: 
„(2) Средствата на индивидуалните клиенти се во-

дат на посебна сметка во банка, која друштвото за упра-
вување ја отвора во свое име, а за сметка на клиентите 
за кои врши индивидуално управување со портфолио.“.

Ставот (2) станува став (3).
По ставот (3) кој станува став (4) се додава нов став 

(5), кој гласи:
„(5) Средствата на индивидуалните клиенти со кои 

управува друштвото за управување се чуваат и прика-
жуваат издвоено од средствата на друштвото за управу-
вање, од средствата на инвестициските фондови со кои 
тоа управува и од средствата на депозитарната банка и 
истите не влегуваат во стечајната или ликвидационата 
маса на друштвото за управување и/или инвестициски-
те фондови и/или депозитарната банка.“.

Член 5
Во член 8 во ставот (1) точката на крајот од речени-

цата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: 
„освен во случај на пренос на управувањето согласно 
со подглава „6. Пренос на управување со инвестициски 
фондови на друго друштво за управување“.“.

Член 6
Во член 9 став (3) во алинеите 2 и 3 зборовите: „ос-

новна главнина“ се заменуваат со зборовите: „почетен 
капитал“. 

По алинејата 10 се додава нова алинеја 11, која 
гласи:

„- докази од членот 14 од овој закон за лицата кои 
стекнуваат квалификувано учество во друштвото за уп-
равување,“.

Член 7
Во член 10 по ставот (1) се додава нов став (2), кој 

гласи:
„(2) Доколку Комисијата со барањето за издавање 

дозвола за работење на друштво за управување од чле-
нот 9 став (1) од овој закон, истовремено добие и бара-
ње за добивање на согласност за стекнување на квали-
фикувано учество од членот 14 од овој закон, истата до-
несува решение за одобрување или одбивање на двете 
барања во рок од 90 календарски дена од денот на прие-
мот на барањата.“. 

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).
Во ставот (4) кој станува став (5) бројот „(3)“ се за-

менува со бројот „(4)“.
Член 8
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По членот 10 се додава нов наслов и нов член 10-а, 
кои гласат:

„Барање за проширување на дозволата за работа на 
друштвото за управување

Член 10-а
(1) Друштвото за управување кое има добиено доз-

вола за работење од Комисијата може да поднесе бара-
ње за проширување на дозволата за работа за вршење и 
на активностите наведени во членот 6 став (2) од овој 
закон.

(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член се при-
ложува:

1) примерок од договор за работа со клиенти;
2) општи услови за извршување на услугите за кои 

се бара согласност;
3) начин на наплата на надоместоците за извршува-

ње на услугите за кои се бара согласност; 
4) процедури за вршење на услугите за кои  се бара 

согласност; 
5) доказ за извршена уплата на надоместок кон бара-

њето за добивање дозвола за работење согласно со Та-
рифникот на Комисијата  и

6) организациска структура од која ќе се утврди из-
двоеноста на управувањето со инвестициски фондови 
од извршувањето на услугите за кои се бара соглас-
ност.

(3) Комисијата со решение одлучува по барањето 
од ставот (1) на овој член во рок од 30 календарски де-
на од денот на доставување на барањето.

(4) Против решението од ставот (3) на овој член, мо-
же да се изјави жалба до Државната комисија за одлучу-
вање во управна постапка и постапка од работен однос 
во втор степен во рок од 15 работни дена од денот на 
приемот на истото. 

(5) Жалбата од ставот (4) на овој член не го одлага 
извршувањето на решението на Комисијата.“. 

Член 9
Насловот пред членот 11 и членот 11 се менуваат и 

гласат:

„Филијала на друштво за управување со инвестицис-
ки фондови од трета земја во Република Северна 

Македонија

Член 11
(1) Друштво за управување од трета земја може пре-

ку филијала во Република Северна Македонија да ги 
врши активностите од членот 6 од овој закон, за кои 
има добиено одобрение од надлежниот орган во земја-
та во која се наоѓа седиштето на друштвото за управу-
вање. 

(2) Филијалата на друштво за управување од трета 
земја (во натамошниот текст: филијала од трета земја) 
е должна да работи согласно со овој закон и Законот за 
трговските друштва. 

(3) Филијалата од трета земја е должна најмалку 
20% од прибраните уплати за удели/акции во фондови-
те од резидентите на Република Северна Македонија да 
ги инвестира во хартии од вредност издадени од издава-
чи со седиште во Република Северна Македонија.

(4) Друштво за управување од трета земја може да 
основа филијала во Република Северна Македонија по 
претходно добиена согласност од Комисијата.

(5) Друштвото за управување од ставот (1) на овој 
член е должно да поднесе барање за добивање соглас-
ност за основање на филијала до Комисијата со кое ги 
приложува особено следниве документи и податоци:

1)  акт за основање на филијалата;
2) доказ од релевантниот регистар каде што друш-

твото за управување има регистирано седиште;
3) статут и правила на друштвото за управување;
4) ревидирани годишни финансиски извештаи на 

друштвото за управување за последните две години;
5) податоци за основачите на друштвото за управу-

вање, односно список на акционери на друштвото за уп-
равување кои поседуваат квалификувано учество во 
друштвото; 

6) деловен план на друштвото за управување за по-
следните три години од неговото работење, со организа-
циска структура на друштвото за управување и предлог 
акт на управувањето со ризици и детален опис на услу-
гите и активностите кое друштвото има намера да ги из-
вршува во Република Северна Македонија преку фили-
јала;

7) податоци за членовите на органите на управува-
ње на друштвото за управување и идентитетот, профе-
сионалното искуство и квалификациите на предложени-
те лица кои ќе управуваат со филијалата;

8) податоци за Фондот за заштита на инвеститорите 
на кој друштвото за управување е член, кога е примен-
ливо; 

9) за секој инвестициски фонд со кој управува друш-
твото за управување:

а) правила и статут на инвестицискиот фонд;
б) проспект на фондот и
в) последниот годишен финансиски извештај на 

фондот.
(6) Покрај документите и податоците од ставот (6) 

на овој член, Комисијата може по потреба од друштво-
то за управување да побара дополнителни документи и 
податоци. 

(7) Комисијата во рок од 60 календарски дена одлу-
чува по барањето од ставот (5) на овој член, со донесу-
вање решение за одобрување или за одбивање на бара-
њето.

(8) Пред донесување на решението од ставот (7) на 
овој член, Комисијата може да побара мислење од над-
лежниот орган на третата земја каде друштвото за упра-
вување има добиено дозвола за работа. 

(9) Комисијата ќе издаде согласност за основање на 
филијала доколку врз основа на податоците со кои рас-
полага и документите и податоците приложени заедно 
со барањето за добивање согласност оцени дека филија-
лата ќе работи во согласност со овој закон.

(10) Против решението од ставот (7) на овој член, 
друштвото може да изјави жалба до  Државната коми-
сија за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен во рок од 15 работни де-
на од денот на приемот на истото. 

(11) Жалбата од ставот (10) на овој член не го одла-
га извршувањето на решението.

(12) Комисијата ќе го одбие барањето од ставот (5) 
на овој член доколку:
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1) барањето не ја содржи комплетната документаци-
ја и податоци; 

2) барањето содржи неточни или невистинити пода-
тоци; 

3) лицето од ставот (5) точка 5) на овој член не мо-
же да биде акционер согласно со членот 13 од овој за-
кон; 

4) лицата овластени за застапување на филијалата 
не ги исполнуваат условите за членови на органи на уп-
равување од членот 18 од овој закон или 

5) со оглед на законодавството на земјата во која 
друштвото за управување има седиште и праксата при 
спроведување на тоа законодавство, постои веројат-
ност дека ќе биде отежнато извршувањето на контрола-
та и надзорот над филијалата во согласност со одредби-
те од овој закон.  

(13) Друштвото за управување од трета земја е 
должно да ја извести Комисијата за каква било проме-
на на документите и податоците од ставот (5) на овој 
член.“.

Член 10
По членот 11 се додаваат седум нови наслови и се-

дум нови члена 11-а, 11-б, 11-в, 11-г, 11-д, 11-ѓ и 11-е, 
кои гласат: 

„Надзор, контрола и известувања на надлежни 
органи

Член 11-а
(1) Надзорот и контролата над работењето на фили-

јалата на друштвото за управување од трета земја во Ре-
публика Северна Македонија ги извршува Комисијата, 
на ист начин на кој го врши надзорот и контролата над 
друштвата за управување регистрирани во Република 
Северна Македонија. 

(2) Надлежните органи на земјата во која е регистри-
рано седиштето на друштвото за управување кое отво-
рило филијала во Република Северна Македонија и Ко-
мисијата соработуваат и разменуваат информации зара-
ди ефикасна контрола и надзор на работењето на друш-
твото за управување и неговата филијала во Република 
Северна Македонија. 

(3) Лицата овластени за застапување на основачите 
на филијалата на друштвото за управување од трета 
земја се должни веднаш да ја известат Комисијата до-
колку кон друштвото за управување или кон некоја не-
гова филијала е покрената постапка за изрекување на 
мерки од страна на друг надлежен орган.

(4) За одземање на согласноста за основање на фи-
лијала на друштво за управување од трета земја, Коми-
сијата е должна да го извести надлежниот орган на зем-
јата каде друштвото за управување има регистрирано 
седиште. Известувањето треба да ги содржи и правните 
последици од одземањето на согласноста за основање и 
работење на филијалата. 

(5) Друштвото за управување од трета земја е долж-
но во писмена форма да ја извести Комисијата, најмал-
ку еден месец, пред денот на донесувањето на одлуката 
за престанување на работење на филијалата во Републи-
ка Северна Македонија. 

Достапност на информации за инвеститорите во 
Република Северна Македонија

Член 11-б
(1) Друштвото за управување од трета земја, кое ос-

нова филијала во Република Северна Македонија, е 
должно на потенцијалните инвеститори во Република 
Северна Македонија да им ги обезбеди сите документи 
и информации кои ги обезбедува и за инвеститорите во 
земјата каде има седиште, како и документ со клучни 
информации за инвеститорите во согласност со овој за-
кон. 

(2) За веродостојноста и точноста на документација-
та и информациите од ставот (1) на овој член одговара 
друштвото за управување од третата земја кое во Репуб-
лика Северна Македонија основа филијала. 

Средства на филијалата од трета земја во 
Република Северна Македонија

Член 11-в
(1) Филијалата од трета земја е должна да располага 

со парични средства во Република Северна Македонија 
во износ од најмалку 125.000,00 евра во денарска про-
тиввредност по средниот курс на Народната банка на 
Република Северна Македонија на една или повеќе 
депозитни сметки во банки со седиште во Република 
Северна Македонија, со цел да се обезбеди исплатата 
на имателите на удели во инвестициските фондови со 
кои друштвото управува. 

(2) Депозитот од ставот (1) на овој член, друштвото 
за управување е должно да го одржува во паричен об-
лик на посебна сметка во текот на целиот период на ра-
ботењето во Република Северна Македонија, односно 
да го зголемува на соодветен начин согласно со членот 
5 од овој закон.

      
Мерки спрема друштвото или филијалатa на 

друштво за управување од трета земја

Член 11-г
(1) Доколку Комисијата утврди неправилности во 

работењето на друштвото за управување од трета земја 
преку филијалата во Република Северна Македонија, 
ќе донесе решение со кое ќе му наложи на друштвото 
за управување да ги отстрани неправилностите и неза-
конитостите во определен рок, но не подолг од 30 ка-
лендарски дена.

(2) Доколку друштвото од трета земја  не постапи 
согласно со решението од ставот (1) на  овој член, Ко-
мисијата го известува надлежниот орган на земјата ка-
де друштвото има регистрирано седиште, кој треба да 
преземе мерки спрема друштвото и да ја извести Коми-
сијата за видот на мерките кои ќе ги преземе.

(3) Ако, по добивање на известувањето од ставот 
(2) на овој член, надлежниот орган на земјата каде 
друштвото има регистрирано седиште не преземе мер-
ки спрема друштвото или ѝ покрај преземените мерки, 
друштвото од трета земја  не ги надмине незаконитос-
тите во работењето на филијалата, Комисијата ќе доне-
се решение за преземање на мерки за спречување на не-
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законитостите во работењето на филијалата од членот 
131 од овој закон или ќе донесе решение за забрана за 
вршење активности преку филијала во Република Се-
верна Македонија. 

(4) Против решенијата од ставот (3) на овој член, 
друштвото за управување, може да изјави жалба до 
Државната комисија за одлучување во управна поста-
пка и постапка од работен однос во втор степен во рок 
од 15 работни дена од денот на приемот на истото. 

(5) Жалбата од ставот (4) на овој член не го одлага 
извршувањето на решението.

(6) Пред да ги преземе мерките од ставот (3) на овој 
член, Комисијата го известува надлежниот орган на 
земјата каде друштвото има регистрирано седиште за 
видот на мерките и причините поради кои планира да 
ги преземе тие мерки. 

(7) По исклучок од ставовите (2) и (6) на овој член, 
а заради заштита на интересите на инвеститорите, Ко-
мисијата може без претходно известување на надлежни-
от орган на земјата каде друштвото има регистрирано 
седиште  да преземе мерки за спречување на незакони-
тостите во работењето на филијалата или на друштвото 
да му забрани понатамошно вршење на активностите 
преку филијалата во Република Северна Македонија. 

(8) За случајот од ставот (7) на овој член, Комиси-
јата, го известува надлежниот орган на земјата каде 
друштвото има регистрирано седиште во најкраток мо-
жен рок. 

(9) Доколку надлежниот орган на земјата каде друш-
твото има регистрирано седиште ја одземе дозволата за 
вршење на работите на друштво за управување, Коми-
сијата со решение ја одзема согласноста на филијалата 
на тоа друштво да ги врши активностите од членот 6 од 
овој закон во Република Северна Македонија. 

(10) Против решението од ставот (9) на овој член, 
може да се изјави жалба до Државната комисија за од-
лучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен во рок од 15 работни дена од де-
нот на приемот на истото.

(11) Жалбата од ставот (10) на овој член не го одла-
га извршувањето на решението на Комисијата. 

Филијала на друштво за управување од земја членка 
на Европската Унија во Република Северна 

Македонија

Член 11-д
(1) Друштво за управување од земја членка на Ев-

ропската Унија може преку основање на филијала во 
Република Северна Македонија да ги врши работите од 
членот 6 од овој закон, за кои добило дозвола за работе-
ње од надлежниот орган во матичната земја. 

(2) Друштвото за управување од земја членка на Ев-
ропската Унија може да започне со работа во Републи-
ка Северна Македонија преку отворање на филијала по 
истекот на два месеца од денот кога Комисијата ќе до-
бие известување од надлежниот орган на матичната 
земја дека друштвото за управување има намера да от-
вори филијала во Република Северна Македонија. 

(3) Известувањето од ставот (2) на овој член, ги сод-
ржи следниве податоци:

1) деловен план, кој вклучува видови и обем на 
трансакции кои ќе се извршуваат преку филијалата, ка-
ко и организациската структура на филијалата;

2) седиште на филијалата каде што може да се до-
бие документација за филијалата;

3) информации за лицата кои се овластени за упра-
вување со филијалата и

4) опис на постапките за справување со жалби на 
клиенти во согласност со членот 21 став (1) алинеја 31 
од овој закон.

(4) Друштвото за управување од земја членка на Ев-
ропската Унија ја запишува филијалата во Трговскиот 
регистар што се води во Централниот регистар на Ре-
публика Северна Македонија:

1) доколку надлежниот орган на матичната земја 
достави известување согласно со ставот (2) од овој 
член или 

2) по истек на рокот од ставот (2) на овој член. 
(5) Друштвото за управување од земја членка на Ев-

ропската унија е должно да ја извести Комисијата за се-
која промена на податоците доставени со известување-
то од ставот (3) на овој член, најмалку еден месец пред 
да настане промената. 

Достапност на податоци

Член 11-ѓ
Друштвото за управување од земја членка на Европ-

ската унија е должно сите финансиски извештаи и дру-
гата документација за работењето на филијалата во Ре-
публика Северна Македонија, да ги чува во седиштето 
на филијалата во Република Северна Македонија.

Известувања и соработка на надлежни органи

Член 11-е
(1) Надлежните органи на матичната земја на фили-

јалата на друштвото за управување и Комисијата сора-
ботуваат и разменуваат информации заради ефикасна 
контрола и надзор на работењето на друштвото за упра-
вување со инвестициски фондови кое има отворено фи-
лијала во Република Северна Македонија. 

(2) Надлежниот орган на матичната земја на филија-
лата на друштвото за управување или од него овласте-
ни лица можат да вршат контрола и надзор на филијала-
та на друштвото за управување од земја членка на Ев-
ропската Унија, за што претходно треба да ја известат 
Комисијата. 

(3) На барање на надлежниот орган на матичната 
земја на филијалата на друштвото за управување, Коми-
сијата е должна да учествува или да изврши контрола 
на филијалата на друштвото за управување од земја 
членка на Европската Унија во Република Северна Ма-
кедонија.“.

Член 11
Насловот пред членот 12 и членот 12 се менуваат и 

гласат:

„Активности на друштво за управување со седиште 
во Република Северна Македонија во трети земји

Член 12
(1) Друштво за управување со седиште во Републи-

ка Северна Македонија, кое има намера да основа ново 
друштво за управување, да стекне квалификувано учес-
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тво во друштво за управување регистрирано во трета 
земја или да основа своја филијала во трета земја треба 
да добие согласност од Комисијата. 

(2) Филијалата отворена во трета земја од страна на 
друштвото за управување со седиште во Република Се-
верна Македонија, може да ги извршува само активнос-
тите за кои има добиено одобрение од Комисијата во 
Република Северна Македонија.

(3) За добивање на согласност за основање на друш-
тво за управување, за стекнување на квалификувано 
учество во друштво за управување регистрирано во тре-
та земја или за основање на филијала во трета земја, 
друштвото за управување регистрирано во Република 
Северна Македонија поднесува барање до Комисијата 
кое содржи информации за:

1) земјата во која има намера да отвори филијала;
2) програма за работа, која содржи активности што 

ќе ги врши филијалата и организациска структура на 
филијалата;

3) адреса на филијалата;
4) имињата на лицата кои ќе управуваат со филија-

лата и 
5) друга документација, на барање на Комисијата.
(4) Комисијата во рок од 30 календарски дена од 

приемот на комплетното барање од ставот (3) на овој 
член донесува решение со кое одлучува по истото.

(5) Комисијата ќе го одбие барањето од ставот (3) 
на овој член, доколку утврди дека филијалата со своето 
работење може негативно да влијае врз работењето на 
друштвото за управување или доколку врз основа на 
прописите на државата во која се бара отворање на фи-
лијалата и начинот на примена на тие прописи, оцени 
дека нема да има можност да остварува соодветна сора-
ботка и размена на информации со надлежниот орган 
на таа земја и дека ќе биде отежната контролата однос-
но надзорот во согласност со овој закон. 

(6) Друштвото за управување е должно да ја извес-
ти Комисијата, за секоја промена на информациите од 
ставот (3) на овој член најмалку еден месец пред да нас-
тане каква било нивна промена. 

(7) Друштвото за управување кое извршува актив-
ности преку свои филијали во трета земја е должно до 
Комисијата да доставува годишен извештај со ревиди-
рани консолидирани финансиски извештаи, односно да 
изготвува извештаи согласно со овој закон и истите да 
ги доставува до Комисијата.“.

Член 12
По членот 12 се додаваат четири нови наслови и че-

тири нови члена 12-а, 12-б, 12-в и 12-г, кои гласат: 

„Контрола, надзор и известувања на надлежни 
органи

Член 12-а
(1) Комисијата има право да врши контрола и над-

зор над работењето на филијалата основана надвор од 
Република Северна Македонија, по претходно известу-
вање на надлежниот орган на земјата во која друштво-
то за управување има отворено филијала. 

(2) Комисијата и надлежниот орган на земјата во ко-
ја друштвото за управување од Република Северна Ма-
кедонија има намера да основа друштво за управување, 

да стекне квалификувано учество во друштво за управу-
вање регистрирано во таа земја, односно во која друш-
твото отвора филијала, соработуваат и разменуваат ин-
формации заради ефикасна контрола и надзор над рабо-
тењето на филијалата во таа земја. 

(3)  Начинот на извршување на контролата на фили-
јалата, Комисијата и надлежниот орган на земјата каде 
е отворена филијалата, подетално ја регулираат со склу-
чување на договор за меѓусебна соработка, како основа 
за постојана размена на податоци и информации за це-
лите на контрола и надзор. 

(4) Доколку друштвото за управување кое има отво-
рено филијала надвор од Република Северна Македони-
ја и покрај изречените мерки од страна на надлежниот 
орган во земјата во која е отворена филијалата, не по-
стапи по истите, Комисијата ќе му изрече мерки во сог-
ласност со овој закон и за преземените мерки врз фили-
јалата, ќе го извести надлежниот орган во таа земја.

(5) Доколку Комисијата на друштвото за управува-
ње во Република Северна Македонија му го одземе 
одобрението за работа, односно изрече некоја мерка со 
која му забранува да извршува активности преку фили-
јала, за тоа е должна, без одлагање, да го извести над-
лежниот орган во земјата во која друштвото за управу-
вање има отворено своја филијала.

Филијала на друштво за управување со седиште во Ре-
публика Северна Македонија во земја членка на 

Европската Унија

Член 12-б
(1) Друштво за управување со седиште во Републи-

ка Северна Македонија може преку основање на фили-
јала во земја членка на Европската Унија да ги врши ра-
ботите од членот 6 од овој закон, за кои добило дозво-
ла за работење од Комисијата. 

(2) Друштвото за управување со седиште во Репуб-
лика Северна Македонија може да започне со работа во 
земја членка на Европската Унија преку основање на 
филијала по истекот на два месеца од денот кога над-
лежниот орган од земјата членка на Европската Унија 
ќе добие известување од Комисијата дека друштвото за 
управување има намера да отвори филијала во земјата 
членка на Европската Унија. 

(3) Известувањето од ставот (2) на овој член ги сод-
ржи следниве податоци:

1) деловен план, кој вклучува видови и обем на 
трансакции кои ќе се извршуваат преку филијалата, ка-
ко и оганизациската структура на филијалата;

2) седиште на филијалата каде што може да се до-
бие документација за филијалата;

3) информации за лицата кои се овластени за упра-
вување со филијалата;

4) опис на постапките за справување со жалби на 
клиенти во согласност со членот 21 став (1) алинеја 31 
од овој закон.

(4) Друштвото за управување со седиште во Репуб-
лика Северна Македонија ја запишува филијалата во 
Трговскиот регистар во земјата членка на Европската 
Унија во којашто ја отвора филијалата: 
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1) доколку Комисијата достави известување до над-
лежниот орган од земјата членка на  Европската Унија 
согласно со ставот (2) на овој член или 

2)  по истек на рокот од ставот (2) на овој член. 
(5) Друштвото за управување со седиште во Репуб-

лика Северна Македонија е должно да го извести над-
лежниот орган од земјата членка на Европската Унија 
за секоја промена на податоците доставени со известу-
вањето од ставот (3) на овој член, најмалку еден месец 
пред да настане нивна промена. 

Достапност на податоци

Член 12-в
Друштвото за управување со седиште во Република 

Северна Македонија е должно сите финансиски извеш-
таи и друга документација за работењето на филијалата 
во земја членка на Европската Унија, да ги чува во се-
диштето на филијалата во земјата членка на Европска-
та Унија.

Известувања и соработка на надлежни органи

Член 12-г
(1) Комисијата и надлежните органи на земјата 

членка на Европската Унија во која друштвото за упра-
вување основа филијала, соработуваат и разменуваат 
информации заради ефикасна контрола и надзор на ра-
ботењето на друштвото за управување со инвестициски 
фондови кое има отворено филијала во земја членка на 
Европската Унија. 

(2) Комисијата или од неа овластени лица можат да 
вршат контрола и надзор на филијалата на друштвото 
за управување со седиште во Република Северна Маке-
донија основана во земја членка на Европската Унија, 
за што претходно треба да го известат надлежниот ор-
ган од земјата членка на Европската Унија. 

(3) На барање на Комисијата, надлежниот орган од 
земјата членка на Европската Унија е должен да учес-
твува или да изврши контрола на филијалата на друш-
твото за управување со седиште во Република Северна 
Македонија основана во земја членка на Европската 
Унија.“.

Член 13
Во член 13 ставот (7) се брише.
Ставот (8) станува став (7).

Член 14
Во член 21 став (1) алинејата 24 се менува и гласи:  
„- да определи едно лице од редот на вработените 

да биде одговорно за извршување на функцијата за кон-
трола на усогласеноста на работењето на друштвото за 
управување со одредбите од овој закон,“.

По алинејата 26 се додаваат пет нови алинеи 27, 28, 
29, 30 и 31, кои гласат:

„- да назначи внатрешен ревизор кој ќе ја извршува 
функцијата на внатрешна ревизија одделно и независно 
од останатите функции и активности на друштвото за 
управување,

- да назначи лице/а кое ќе биде носител на функција-
та за управување со ризици,

- да воспостави, имплементира и одржува ефектив-
ни процедури за брзо и ефикасно решавање на жалби и 
поплаки од страна на инвеститорите во фондовите,

- да воспостави адекватни и ефективни стратегии за 
одредување кога и како гласачките права кои произле-
гуваат од финансиските инструменти во сопственост 
на инвестициските фондови ќе бидат искористени и 
тоа со единствена цел истите да бидат во корист на ин-
вестицискиот фонд кој ги поседува овие финанасиски 
инструменти,  

- да постапува во најдобар интерес на инвестицски-
те фондови со кои управува кога извршува налози за тр-
гување поврзани со управувањето со портфолијата на 
инвестициските фондови,“.

Член 15
Членот 22 се менува и гласи:
„(1) Друштвото за управување е должно да воспос-

тави сеопфатен и ефикасен систем за управување со ри-
зици за друштвото за управување и за инвестициските 
фондови со кои управува, соодветен на природата, ви-
дот и обемот на работењето на друштвото за управу-
вање, кој мора да содржи:

1) стратегија и  политика за управување со ризици;
2) постапки и мерки за управување со ризици и тех-

ники за мерење на ризиците и
3) проценка, следење и преиспитување на управува-

њето со ризици.
(2) Друштвото за управување е должно да пропише, 

применува, документира и редовно да ажурира соодвет-
на ефикасна и сеопфатна стратегија и политика за упра-
вување со ризици со цел утврдување на ризиците пов-
рзани со работењето на друштвото за управување и ин-
вестициските фондови со кои тоа управува, работните 
процеси во состав на друштвото за управување и инвес-
тициските фондови со кои тоа управува, односно како 
тие ризици влијаат  на целокупниот профил на ризик 
на друштвото за управување и поединечните инвести-
циски фондови со кои тоа управува и утврдување на 
прифатлив степен на ризик.

(3) Стратегијата за управување со ризици од ставот 
(2) на овој член треба да го одразува односот на друш-
твото за управување спрема ризиците на кои друштво-
то за управување и инвестициските фондови се или би 
можеле да бидат изложени во текот на своето работење 
и истата мора да содржи општи начела и цели кои ќе 
бидат земени како основа во процесот на управување 
со ризици. Стратегијата претставува рамка и структуи-
ран пристап за утврдување и управување со ризиците 
на друштвото за управување.

(4) Политиката за управување со ризици од ставот 
(1) на овој член мора да ја овозможи реализацијата на 
стратегијата за управување со ризици и да го опишува 
начинот на кој друштвото за управување има намера да 
го имплементира управувањето со ризици на сеопфа-
тен начин со кој ќе се дефинираат поделбата на одго-
ворностите, улогите, мерките и техниките за мерење на 
ризици, како и процесите за управување со ризици кои 
ќе овозможат редовно и навремено утврдување на ризи-
ците на коишто друштвото за управување и инвестицис-
ките фондови се или би можеле да бидат изложени.  

(5) Друштвото за управување е должно да ја проце-
нува, следи и преиспитува соодветноста, сеопфатноста 
и ефикасноста на донесените стратегии, политики, по-
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стапки за управување со ризици и техниката за мерење 
на ризици, како и соодветноста и ефикасноста на пред-
видените мерки чија цел е отстранување на можните не-
достатоци во донесените стратегии, политики, поста-
пки за управување со ризици, вклучувајки ги и пропус-
тите на одговорните лица. 

(6) Управниот одбор, односно Одборот на директо-
ри на друштвото за управување ги донесува стратегија-
та и политиката на управување со ризикот, а сите врабо-
тени во друштвото за управување треба да бидат вклу-
чени во управувањето со ризикот во зависност од нив-
ната работна позиција во друштвото за управување.

(7) Друштвото за управување е должно во процесот 
на управување со ризици да ја одреди склоноста кон ри-
зик и профилот на ризик на друштвото за управување и 
на инвестициските фондови со кои тоа управува.

(8) Друштвото за управување е должно да го ревиди-
ра системот за управување со ризици најмалку еднаш 
годишно и истиот да го прилагоди кога тоа е потребно.  

(9) Друштвото за управување ја известува Комисија-
та за секој инвестициски фонд со кој управува и за се-
кој индивидуален клиент со чии средства управува, за 
видовите на финансиските деривативни инструменти 
во портфолиото на инвестицискиот фонд и портфолија-
та на индивидуалните клиенти, поврзаните ризици, 
квантитативните лимити и имплементираната методо-
логија за пресметување на ризиците поврзани со пози-
циите и трансакциите со тие финансиски деривативни 
инструменти во согласност со правилата пропишани од 
Комисијата.

(10) Изложеноста на инвестицискиот фонд кон пое-
динечни финансиски инструменти на кои се темели фи-
нансискиот деривативен инструмент не смее да биде во 
спротивност со ограничувањата на вложувањата ут-
врдени со овој закон, проспектот и со статутот на ин-
вестицискиот фонд.

(11) Кога хартијата од вредност или инструментот 
од пазарот на пари во себе содржи вграден финансиски 
деривативен инструмент, истиот мора да биде земен 
предвид во согласност со пресметката на изложеноста 
на инвестицискиот фонд кон поединечниот финансис-
ки интрумент од ставовите (9) и (10) на овој член.

(12) Комисијата поблиску ја пропишува методологи-
јата за мерење на ризиците од вложувањата во финан-
сиски деривативни инструменти како и начинот на ме-
рење и управување со ризиците кои произлегуваат од 
работата на инвестициските фондови.

(13) Комисијата оценува на кој начин друштвото за 
управување го применува воспоставениот систем за уп-
равување со ризици.“.

Член 16
Во Главата II, во насловот на подглава 4 зборовите: 

„и пренос на работите на управување на ново друштво 
за управување со инвестициски фондови“ се бришат. 

Член 17
Членот 23 се менува и гласи:
„(1) Комисијата може да донесе решение за одзема-

ње на дозволата за работење на друштвото за управува-
ње доколку тоа друштво за управување:

- не започне со работа во рок од една година од до-
бивањето на дозволата за работење на друштвото, 

- шест или повеќе месеци не извршува активности 
на основање и управување со инвестициски фондови 
согласно со овој закон,

- ја добило дозволата за работење врз основа на не-
точни податоци, фалсификувани документи или какви 
било други податоци кои доведуваат до заблуда,

- повеќе не ги исполнува условите врз основа на 
кои Комисијата му ја издала дозволата за работа,

- сериозно ги прекршува одредбите од овој закон,
- е во стечајна постапка или во постапка за ликвида-

ција,
- не ги отстрани неправилностите и незаконитости-

те во своето работење  утврдени од страна на Комиси-
јата, во рокот наведен во членот 131 став (1) од овој за-
кон.

(2) За одземањето на дозволата за работење на 
друштвото, Комисијата ја известува депозитарната бан-
ка на друштвото за управување. 

(3) Против решението од ставот (1) на овој член, 
друштвото за управување, може да изјави жалба до 
Државната комисија за одлучување во управна поста-
пка и постапка од работен однос во втор степен во рок 
од 15 календарски дена од денот на приемот на истото. 

(4) Жалбата од ставот (3) на овој член не го одлага 
извршувањето на решението.“.

Член 18
Насловот пред членот 24 и членот 24 се бришат. 

Член 19
Во член 27 став (1) во точката б) зборот „ревиди-

рани“ се брише.

Член 20
Насловот пред членот 30 се менува и гласи:
„Чување на податоци“.

Член 21
По членот 30 се додава нова подглава 6, десет нови 

наслови и десет нови члена 30-а, 30-б, 30-в, 30-г, 30-д, 
30-ѓ, 30-е, 30-ж, 30-з и 30-ѕ кои гласат:

„6. ПРЕНОС НА УПРАВУВАЊЕТО СО ИНВЕС-
ТИЦИСКИ ФОНД НА ДРУГО ДРУШТВО ЗА 

УПРАВУВАЊЕ

Доброволен пренос на управување на друго 
друштво за управување

Член 30-а
(1) Друштво за управување има право да изврши 

доброволен пренос на управување со инвестициски 
фондови (во натамошниот текст: друштво преносител) 
на друго друштво за управување (во натамошниот 
текст: друштво преземач).

(2) Доброволен пренос на управување со инвести-
циски фондови се врши со донесување на одлука на 
друштвото преносител за пренос на управувањето со 
инвестициските фондови на друштвото преземач. 
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(3) Пред да се изврши доброволниот пренос на упра-
вувањето со инвестициски фонд, друштвото преземач 
мора да добие одобрение од Комисијата.

(4) Друштвото преземач и друштвото преносител 
пред да го спроведат преносот, склучуваат договор за 
доброволен пренос на управување кој особено содржи:

1) опис на сите постапки и активности кои двете 
друштва за управување ќе ги преземат во врска со доб-
роволниот пренос на управувањето и

2) планираниот датум на кој ќе се спроведе добро-
волниот пренос на управување на друштвото преземач, 
при што преносот на управувањето не смее да се спро-
веде пред истекот на 30 календарски дена од денот на 
издавањето на одобрението од ставот (3) на овој член.

(5) Во постапката на доброволен пренос на управу-
вањето со инвестицискиот фонд, на друштвото презе-
мач се пренесува целокупниот имот на инвестицискиот 
фонд. 

(6) Сопствениците на удели во инвестицискиот 
фонд имаат право на откуп на уделите во рок од 30 ка-
лендарски дена од денот на доброволниот пренос на уп-
равувањето за што не се наплатува излезен надоместок.

Барање за издавање одобрение за доброволен пре-
нос на управувањето со инвестициски фонд и 

одлучување по барањето

Член 30-б
(1) Пред извршувањето на доброволниот пренос на 

управувањето со инвестицискиот фонд, друштвото пре-
земач е должно да поднесе барање до Комисијата за из-
давање на одобрение за пренос на управувањето со ин-
вестициски фонд во рок од три работни дена по склучу-
вањето на договорот од членот 30-а став (4) од овој за-
кон. 

(2) Во прилог на барањето од ставот (1) на овој 
член, друштвото преземач до Комисијата ги доставува:

1) договорот за доброволен пренос на управувањето 
од членот 30-а став (4) од овој закон;

2) кога тоа е применливо, барање за издавање на 
одобрение за промена на депозитараната банка, однос-
но измените на депозитарниот договор и

3) по потреба на барање на Комисијата и друга доку-
ментација. 

(3) Комисијата ќе го одбие барањето за издавање 
одобрение за доброволен пренос на управувањето со 
инвестициски фонд доколку:

1) друштвото преземач не ги исполнува условите за 
управување со  инвестицискиот фонд кој е предмет на 
пренос или

2) Комисијата оцени дека преносот на управување-
то би можело да им наштети на интересите на сопстве-
ниците на удели во инвестицискиот фонд кој е предмет 
на пренос или на интересите на јавноста. 

(4) Комисијата со решение одлучува по барањето 
од ставот (1) на овој член во рок од 30 календарски де-
на од денот на поднесување на барањето. 

(5) Комисијата го доставува решението од ставот 
(4) на овој член до друштвото преземач и до друштвото 
преносител. 

(6) Против решението од ставот (4) на овој член, мо-
же да се изјави жалба до Државната комисија за одлучу-
вање во управна постапка и постапка од работен однос 
во втор степен во рок од 15 календарски дена од денот 
на приемот на истото. 

(7) Жалбата од ставот (6) на овој член не го одлага 
извршувањето на решението.

Објавување на информации и известување на сопстве-
ниците  на  удели за доброволниот пренос на 

управувањето со инвестицискиот фонд

Член 30-в
(1) Друштвото преносител и друштвото преземач се 

должни во рок од три работни дена од добивањето на 
решението на Комисијата со кое се дава одобрение за 
доброволен пренос на управување со инвестицискиот 
фонд, секој на својата веб-страница да објави известува-
ње кое содржи:

1) основни податоци за друштвата кои учествуваат 
во преносот на управувањето со инвестицискиот фонд;

2) информација за сите постапки и активности кои 
ќе се преземат во врска со преносот на управувањето, 
со назначување на датумот кога управувањето ќе се 
пренесе на друштвото преземач во согласност со чле-
нот 30-а став (4) точка 2 од овој закон и

3) податоци за правата на сопствениците на удели 
во инвестицискиот фонд кој се пренесува во соглас-
ност со членот 30-а став (6) од овој закон и датумот до 
кога можат да поднесат барање за откуп на удели без 
да им се наплати излезен надоместок.

(2) Друштвото преносител е должно во рок од пет 
работни дена од добивањето на решението од Комиси-
јата, со кое се издава одобрение за преземање на актив-
ностите на управување со инвестицискиот фонд, за тоа 
да ги извести сопствениците на удели во инвестициски-
от фонд кој се пренесува. Известувањето ги содржи по-
датоците од ставот (1) на овој член и се доставува во 
писмена форма преку пошта или на траен медиум.

(3) Друштвото преносител е должно без одлагање 
да ја извести Комисијата за исполнувањето на об-
врските од ставот (2) на овој член и да и го достави из-
вестувањето за сопствениците на удели во инвестицис-
киот фонд.

Правни последици од доброволниот пренос на 
управувањето со инвестицискиот фонд

Член 30-г
(1) На денот на преносот на управувањето со инвес-

тицискиот фонд настануваат следниве правни послед-
ици:

1) сите права и обврски на друштвото преносител 
во врска со управувањето на инвестицискиот фонд пре-
минуваат на друштвото преземач и 

2) друштвото преносител престанува да врши актив-
ности на управување со инвестициските фондови кои 
се предмет на пренос.

(2) Друштвото преносител е должно, без одлагање, 
по спроведениот пренос на управувањето со инвести-
цискиот фонд, да ја извести Комисијата за сите преземе-
ни постапки и активности поврзани со преносот.



 Стр. 26 - Бр. 150                                                                                            5 јули 2021

2. Присилен пренос на управувањето со инвести-
циски фондови на друго друштво за управување

Случаи во кои се спроведува присилен пренос на уп-
равувањето  со  инвестициски  фондови на друго 

друштво за управување

Член 30-д
(1) Друштво за управување може да изврши приси-

лен пренос на управување со инвестициски фондови на 
друго друштво за управување.

(2) Присилен пренос на управување со инвестицис-
ки фонд на друштвото преземач се спроведува до-
колку:

1) Комисијата ја одземе дозволата за работа на 
друштвото за управување со инвестициски фонд;

2) врз друштвото за управување е отворена стечајна 
постапка или постапка за ликвидација  или

3) друштвото за управување повеќе не е во можност 
да извршува активности на управување со инвестицис-
ки фондови.

Права и обврски на депозитарната банка при 
присилен пренос на управувањето со отворени 

инвестициски фондови

Член 30-ѓ
(1) Од моментот кога настапиле причините за приси-

лен пренос на управување со инвестициски фондови од 
членот 30-д од овој закон до преносот на управувањето 
на друштвото преземач, депозитарната банка е должна 
да ги врши работите на управување со инвестициските 
фондови кои не можат да бидат одложени.

(2) За работи на управување од ставот (1) на овој 
член кои не можат да бидат одложени се сметаат:

1) активности, поради кои, доколку депозитарната 
банка не ги изврши, би можело да настане штета за ин-
вестицискиот фонд;

2) административни работи кои се однесуваат на 
прибирање и обработка на барања за купување и откуп 
на удели кои пристигнале пред да настанат причините 
за присилен пренос од членот 30-д од овој закон, обја-
вување и известување на сопствениците на удели; 

3) намирување на достасаните обврски на друштво-
то за управување;

4) утврдување на вредноста на имотот на отворени-
те инвестициски фондови и 

5) водење на деловната евиденција. 
(3) Од моментот кога настанале причините за приси-

лен пренос на управување со инвестициски фондови до 
преносот на управувањето на друштвото преземач, 
депозитарната банка го прекинува издавањето и отку-
пот на удели во инвестицискиот фонд.

(4) Депозитарната банка е должна на својата веб-
страница веднаш да објави информација за настанува-
ње на причините за присилен пренос на управувањето 
со инвестициски фондови, како и за прекинот на про-
дажба и откуп на удели, односно информација за сите 
постапки кои ќе бидат преземени во врска со изборот 
на друштво преземач и преносот на управувањето на 
тоа друштво. 

(5) По настапување на причините за присилен пре-
нос на управувањето се до настапување на правните по-
следици од преносот на управување на друштвото пре-

земач, депозитарната банка има право на надоместок за 
управување во согласност со проспектот на инвестицис-
киот фонд, а кој во целост му припаѓал на друштвото 
за управување. Депозитарната банка има право да ги на-
домести реално направените трошоци за спроведување 
на постапката за избор на друштво преземач.  

Избор на друштво преземач и присилен пренос на 
управувањето на инвестициските фондови

Член 30-e
(1) Депозитарната банка е должна во рок од 60 ка-

лендарски дена од денот кога настапиле причините за 
присилен пренос на управување на инвестицискиот 
фонд од членот 30-д од овој закон, да спроведе поста-
пка на прибирање на понуди од друштва за управу-
вање, кои имаат добиено дозвола за работење од Коми-
сијата согласно со членот 9 од овој закон и се заинтере-
сирани да го преземат управувањето со инвестициски-
те фондови од друштвото преносител и да изврши из-
бор на ново друштво за управување. 

(2) Доколку на повикот од ставот (1) на овој член во 
депозитарната банка се јават повеќе друштва за управу-
вање кои ги исполнуваат условите за преземање на уп-
равувањето со инвестициските фондови од ставот (1) 
на овој член, депозитарната банка е должна во проце-
сот на избор на друштво за управување да води сметка 
исклучиво за интересите на сопствениците на удели во 
инвестицискиот фонд чие управување се пренесува. 

(3) По завршување на постапката од ставот (1) на 
овој член, депозитарната банка и друштвото преземач, 
без одлагање склучуваат договор за присилен пренос 
на управувањето, кој мора да содржи детален опис на 
сите постапки и активности кои ќе треба да се преземат 
во врска со преносот на управувањето.

Барање за издавање на одобрение за присилен 
пренос на управувањето со инвестициски фонд и 

одлучување по барањето

Член 30-ж
(1) Друштвото преземач е должно најдоцна во рок 

од три работни дена од склучувањето на договорот од 
членот 30-е став (3) од овој закон до Комисијата да под-
несе барање за издавање на одобрение за присилен пре-
нос на управувањето за секој инвестициски фонд со кој 
управува друштвото за управување од членот 30-д од 
овој закон. 

(2) На постапката за издавање на одобрение за при-
силен пренос на управувањето со инвестициски фонд 
соодветно се применуваат одредбите од членовите 30-б 
и 30-в од овој закон.

(3) Преносот на управување мора да се спроведе нај-
доцна во рок од десет работни дена од денот на добива-
ње на одобрението за присилен пренос на управување 
со инвестициски фонд.

(4) Сопствениците на удели во инвестицискиот 
фонд чие управување е пренесено на друштвото презе-
мач, во рок од 30 работни дена од денот на преносот на 
управувањето имаат право на откуп на уделите без да 
им биде наплатен излезен надоместок.
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Објава на информации и известувања на сопстве-
ниците на удел во врска со присилниот пренос на 

управување со инвестициски фонд

Член 30-з
(1) Депозитарната банка и друштвото преземач се 

должни следниот работен ден по добивање на одобре-
нието од членот 30-в став (2) од овој закон да објават 
информација за процесот на присилен пренос на упра-
вувањето која содржи:

1) податоци за друштвото преносител со кратко об-
разложение за причините за присилен пренос на упра-
вувањето со инвестициски фондови согласно со членот 
30-д од овој закон;

2) податоци за избраното друштво преземач и крите-
риумите врз основа на кои депозитарната банка го из-
брала;

3) информација за сите постапки и активности кои 
ќе бидат преземени во врска со преносот на управува-
њето и датумот кога ќе биде пренесено управувањето 
на друштвото преземач согласно со членот 30-ж од 
овој закон и     

4) податоци за правата на сопствениците на удели 
во инвестицискиот фонд чие управување се пренесува 
согласно со членот 30-ж став (4) од овој закон со назна-
чување на временскиот период во кој сопствениците на 
удели ќе можат да поднесат барање за откуп на удели 
без притоа да им биде наплатен излезен надоместок.

(2) Депозитарната банка е должна во рок од пет ра-
ботни дена од денот кога друштвото преземач ќе го до-
бие решението со кое се дава одобрение за присилен 
пренос на управувањето од членот 30-в став (2) од овој 
закон, за тоа да ги извести сопствениците на удели во 
инвестицискиот фонд кој се пренесува. Известувањето 
ги содржи податоците од ставот (1) на овој член и се 
доставува во писмена форма преку пошта или на траен 
медиум.

(3) Депозитарната банка е должна без одлагање да 
ја извести Комисијата за исполнување на обврските од 
ставот (2) на овој член и да и го достави известувањето 
за сопствениците на удели во инвестицискиот фонд.

(4) На присилниот пренос на работите на управува-
ње со инвестициски фонд соодветно се применуваат од-
редбите од членот 30-а ставови (4) и (5) и членот 30-г 
став (1) од овој закон.

(5) Комисијата поблиску ги пропишува начинот и 
постапката на присилниот пренос на управувањето со 
инвестициски фонд, како и правата и обврските на 
депозитарната банка при присилен пренос на управува-
њето со инвестициски фонд.

Ликвидација на инвестициски фонд во случаи кога 
не е можен присилен пренос на управувањето

Член 30-ѕ
(1) Депозитарната банка е должна да спроведе лик-

видација на инвестицискиот фонд, доколку:
1) во постапката на прибирање на понуди од членот 

30-е став (1) од овој закон не се јави ниту едно друш-
тво за управување кое ги исполнува условите за управу-
вање со инвестициски фонд утврдени во членот 9 од 
овој закон;

2) друштвото преземач во рок од три календарски 
дена од склучување на договорот со депозитарната бан-
ка не поднесе барање за добивање одобрение за пренос 
на работите на управување со инвестициските фондови 
до Комисијата или 

3) Комисијата го отфрли или одбие барањето за до-
бивање одобрение за пренос на работите на управува-
ње со инвестициските фондови поднесено од страна на 
друштвото преземач.

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член соодветно 
се применуваат одредбите од членот 119-о од овој за-
кон.“. 

Член 22
Во член 31 во ставот (2) зборовите: „основна глав-

нина“ се заменуваат со зборовите: „почетен капитал“.          

Член 23
По членот 35 се додаваат нов наслов и нов член 35-

а, кои гласат:

„Изготвување на финансиски извештаи на друштво 
за управување со приватни инвестициски фондови

Член 35-а
(1) Друштвото за управување со приватни фондови 

изготвува годишен финансиски извештај за своето ра-
ботење во согласност со меѓународните стандарди за 
финансиско известување.

(2) Финансиските извештаи од ставот (1) на овој 
член подлежат на ревизија од овластено друштво за ре-
визија или овластен ревизор - трговец поединец.

(3) Друштвото за управување со приватни фондови 
е должно да го достави до вложувачите на приватниот 
фонд ревидираниот годишен финансиски извештај за 
друштвото за управување во рок од три месеци од усво-
јувањето на завршната сметка на приватниот фонд.

(4) Исто друштво за ревизија може да изврши нај-
многу пет последователни ревизии на годишните фи-
нансиски извештаи на едно друштво за управување со 
приватни фондови и на инвестициските фондови со 
кои тоа управува.“.

Член 24
Во член 38 во ставот (3) втората реченица се менува 

и гласи: „Депозитарната банка склучува договор со 
суб-депозитарна банка за чување на средствата на ин-
вестицискиот фонд.“.

Ставот (4) се менува и гласи: 
„Комисијата поблиску го пропишува начинот и по-

стапката за избор на суб-депозитарна банка,  односно 
специјализирана депозитарна институција.“.

Член 25
Во член 39 ставот (9) се менува и гласи: 
„Комисијата поблиску ја пропишува содржината на 

депозитарниот договор, како и формата и содржината 
на барањето за добивање одобрение за промена на депо-
зитарна банка.“.

Член 26
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Во член 45 во ставот (1) точката на крајот од речени-
цата се брише и се додаваат зборовите: „за намерата за 
раскинување на договорот и најдоцна 15 календарски 
дена по искажаната намера, друштвото за управување е 
должно да поднесе барање до Комисијата за добивање 
одобрение за промена на депозитарна банка.“.

Во став (2) зборовите: „од моментот на склучување 
на договорот со нова депозитарна банка по истекот на 
рокот од ставот (1) на овој член“ се заменуваат со збо-
ровите: „по добивање на одобрение од членот 39 од 
овој закон.“.

Ставот (3) се менува и гласи: 
„За раскинувањето на депозитарниот договор и при-

чините за неговото раскинување депозитарната банка 
ја известува Комисијата во рок од 15 календарски дена 
од искажаната намера од ставот (1) на овој член.“.

Член 27
Во членoт 46 првата реченица се менува и гласи:
„По добивање на одобрението од членот 39 од овој 

закон, депозитарната банка е должна во рок од осум ра-
ботни дена, целиот имот на инвестицискиот фонд да го 
пренесе на депозитарната банка со која друштвото за 
управување склучува нов депозитарен договор.“. 

Член 28
Во член 47 во ставот (1) зборовите: „јавен повик 

или приватна понуда“ се заменуваат со зборовите: „ја-
вен повик, јавна или приватна понуда“.

Член 29
Во член 49 ставот (2) се менува и гласи:
„Комисијата ги запишува отворените и затворените 

инвестициски фондови во Регистарот на фондови ис-
товремено со издавањето на одобрение за организи-
рање, односно основање на фондот.“.

Член 30
По членот 50 се додава нов наслов и нов член 50-а, 

кои гласат:

„Сметка на инвестицискиот фонд

Член 50-а
(1) Средствата на инвестициските фондови се водат 

на посебна сметка во депозитарната банка, која друш-
твото за управување ја отвора во свое име, а за сметка 
на секој поединечен инвестициски фонд.

(2) Сметката на отворениот и приватниот инвести-
циски фонд се водат под идентификацискиот број од 
членот 50 став (1) од овој закон.

(3) Сметка на отворен и на приватен инвестициски 
фонд може да биде блокирана само заради извршување 
на решение за присилна наплата за трошоци предвиде-
ни со закон и со проспектот на отворениот и приватни-
от инвестициски фонд. Носителот на платниот промет 
известувањето за блокадата до другите носители на пла-
тен промет согласно со Законот за платниот промет го 
врши со доставување на идентификацискиот број на ин-
вестицискиот фонд – должник.

Член 31

Во член 53 во ставот (2) по алинејата 4 се додава но-
ва алинеја 5, која гласи:

„- начинот на објавување на проспектот,“.

Член 32
Членот 54 се менува и гласи:
„(1) Друштвото за управување поднесува барање до 

Комисијата за одобрување на проспектот на инвести-
цискиот фонд. 

(2) Комисијата во рок од 60 дена од денот на подне-
сување на барањето го одобрува проспектот на инвести-
цискиот фонд, пред започнување на јавната понуда на 
удели, односно акции. 

(3) Комисијата е должна да даде писмено образло-
жение во случај на одбивање на барањето за издавање 
на проспект на инвестицискиот фонд.

(4) Против решението за одбивање на барањето за 
издавање на проспект на инвестицискиот фонд што го 
донесува Комисијата може да се изјави жалба до 
Државната комисија за одлучување во управна поста-
пка и постапка од работен однос во втор степен во рок 
од 15 работни дена од денот на приемот на истото.

(5) Жалбата од ставот (4) на овој член не го одлага 
извршувањето на решението на Комисијата.

(6) Уделите, односно акциите на инвестицискиот 
фонд не може да се нудат за продажба пред да се одо-
бри проспектот од ставот (1) на овој член од страна на 
Комисијата.

(7) Друштвото за управување е должно во рок од се-
дум календарски дена од денот на добивање на одобре-
нието за организирање на инвестициски фонд од Коми-
сијата да го објави проспектот на веб-страницата на 
друштвото за управување. 

(8) Друштвото за управување е должно, на барање 
на инвеститорот, бесплатно да му го достави проспек-
тот во хартиена форма или на друг траен медиум.“.  

Член 33
По членот 54 се додаваат три нови наслова и три но-

ви члена 54-а, 54-б и 54-в, кои гласат:

„Значајни промени на содржината на проспектот

Член 54-а
(1) Друштвото за управување е должно еднаш го-

дишно да ја ажурира содржината на проспектот на ин-
вестициските фондови со кои управува и истата да ја 
достави до Комисијата и да ја објави на својата веб-
страница најдоцна до 31 мај секоја година.

(2) Доколку друштвото за управување има намера 
да направи значајни промени во содржината на прос-
пектот, пред да ги направи промените е должно да под-
несе барање и да добие одобрение од Комисијата за из-
менување и/или дополнување на проспектот. 

(3) Под значајни промени од ставот (2) на овој член 
се сметаат:

1) промени на влезните надоместоци, годишниот на-
доместок за управување или излезните надоместоци 
кои може да предизвикаат поголеми трошоци за инвес-
титорите; 

2) промена на целите и на инвестициската политика 
на инвестицискиот фонд;

3) промена на профилот на ризик;
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4) промена на начинот на исплата на добивката или 
дивидендата на сопствениците на удели, односно акци-
онерите и

5) промена на времето на постоење на инвестицис-
киот фонд, во случај фондот да е основан на определе-
но време.

(4) По барањето од ставот (2) на овој член, Комиси-
јата одлучува со решение за одобрување или одбивање 
на барањето во рок од 30 календарски дена од денот на 
поднесување на барањето.

(5) Комисијата нема да даде одобрение доколку, 
промените на проспектот на инвестицискиот фонд би 
можеле да ги загрозат интересите на инвеститорите во 
инвестицискиот фонд.

(6) Друштвото за управување е должно првиот рабо-
тен ден по добивање на одобрението од ставот (4) на 
овој член да ги објави на својата веб-страница настана-
тите значајни промени во проспектот.

(7) Друштвото е должно во рок од седум календар-
ски дена од добивање на одобрението од ставот (4) на 
овој член да ги извести сите сопственици на удели, од-
носно акционери за настанатите значајни промени во 
проспектот во писмена форма преку пошта или преку 
електорнска пошта.

(8) Во рок од 40 календарски дена од објавата од 
ставот (6) на овој член, сопствениците на удели во фон-
дот имаат право да побараат откуп на нивните удели 
без наплата на излезен надоместок.

(9) Против решението од ставот (4) на овој член, 
друштвото за управување може да изјави жалба до 
Државната комисија за одлучување во управна поста-
пка и постапка од работен однос во втор степен во рок 
од 15 работни дена од денот на приемот на истото. 

(10) Жалбата од ставот (9) на овој член не го одлага 
извршувањето на решението. 

Документ со клучни информации за инвеститорите

Член 54-б
(1) Друштвото за управување е должно за секој отво-

рен инвестициски фонд со кој управува да изготви краток 
документ кој содржи клучни информации за инвеститори-
те (во натамошниот текст: клучни информации).

(2) Содржината на клучните информации не смее 
да ги доведе во заблуда инвеститорите при донесување 
на нивната одлука за вложување.

(3) Клучните информации треба да им овозможат 
на инвеститорите јасно да ја разберат природата и ризи-
ците од инвестирањето. 

(4) Содржината на клучните информации мора да 
биде во согласност со содржината на проспектот и ста-
тутот на инвестицискиот фонд.

(5) Друштвото за управување одговара за штетата 
која настанала во случај кога клучните информации до-
веле до заблуда, не се точни или не се во согласност со 
проспектот на инвестицискиот фонд.

(6) Друштвото за управување е должно клучните ин-
формации да ги објави на својата веб-страница и редов-
но да ги ажурира.

(7) Друштвото за управување и секое лице кое во 
име и за сметка на друштвото за управување ги нуди на 
продажба уделите на инвестициските фондови се 
должни, на барање на инвеститорот, бесплатно да му 

ги достави клучните информации во хартиена форма 
или на траен медиум.

(8) Друштвото за управување е должно до Комисија-
та да и го достави документот со клучни информации 
за секој инвестициски фонд со кој управува и сите него-
ви промени, најдоцна пет календарски дена пред нивно-
то објавување во јавноста.

Содржина на клучните информации за 
инвеститорите

Член 54-в
(1) Клучните информации содржат:
1) назив и седиште на  инвестицискиот фонд и 

друштвото за управување со инвестицискиот фонд;
2) краток опис на инвестициската политика и цели-

те на инвестицискиот фонд;
3) преглед на историските приноси на инвестицис-

киот фонд и/или доколку е можно, симулација на идни-
те приноси;

4) опис на ризикот од вложувањето во инвестицис-
киот фонд, вклучувајќи и соодветни насоки и предупре-
дувања во врска со ризиците од вложувањата и

5) трошоци и други надоместоци кои се наплатува-
ат на товар на инвестицискиот фонд и трошоци на то-
вар на вложувачите во инвестицискиот фонд.

(2) Клучните информации мора да бидат разбирли-
ви за инвеститорите без какво било упатување на други 
документи. 

(3) Клучните информации мора да содржат јасен, 
недвосмислен и за инвеститорите разбирлив опис на ос-
новните карактеристики на инвестицискиот фонд.

(4) Клучните информации јасно наведуваат каде и 
како можат да се добијат дополнителни информации 
кои се однесуваат на предложеното вложување, вклучу-
вајќи и податоци за тоа каде и на кој начин може, на ба-
рање и бесплатно да се добијат проспектот и полуго-
дишните и годишните извештаи.

(5) Комисијата подетално ја пропишува содржината 
на клучните информации за инвеститорите од ставот 
(1) на овој член.“.

Член 34
Во член 55 ставот (2) се менува и гласи: 
„Под реклама на инвестициски фонд и на друштво 

за управување се подразбира каква било  нивна промо-
ција преку пишани и електронски медиуми и социјални 
мрежи и вклучува: 

1) брошури, огласи во печатени медиуми, радио, те-
левизија, веб-страници и социјални медуми; 

2) промотивен материјал пратен преку електронска 
пошта;

3) писмена комуникација;
4) презентации пред група на луѓе; 
5) инвестициски и/или друг тип на публикации пре-

ку кои се нудат непристрастни препораки за продажба 
или откуп на удели и 

6) кој било друг метод или средство за промоција 
која субјектите во Република Северна Македонија мо-
жат да ја видат, прочитаат или примат.“.

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
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„(3) Друштвото за управување е должно до Комиси-
јата да ја достави содржината на рекламата пред истата 
да биде објавена.“.

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).
Ставот (5) кој станува став (6) се менува и гласи: 
„(6) Друштвото за управување мора пет години од 

денот на објавувањето да чува примерок од секоја обја-
вена реклама, односно направена снимка и кога е тоа 
применливо, материјали од кои прозлегува содржината 
на рекламата.“.

Член 35
Во член 58 во ставот (1) втората реченица се менува 

и гласи:  
„Друштвото за управување го објавува јавниот по-

вик на начин пропишан со проспекот на отворениот ин-
вестициски фонд и истиот не може да трае подолго од 
60 календарски дена.“. 

Ставовите (2) и (3) се бришат.

Член 36
Насловот пред членот 59 и членот 59 се бришат. 

Член 37
По членот 60 се додава нов наслов и нов член 60-а, 

кои гласат:

„Договор за вложување во отворен инвестициски 
фонд

Член 60-а
(1) Друштвото за управување и вложувачите во от-

ворените фондови се должни да склучат договор за вло-
жување во отворен инвестициски фонд и истиот се сме-
та за склучен преку преземање на дејствија со кои 
друштвото за управување и вложувачот во отворениот 
фонд на јасен и недвосмислен начин ја изразуваат своја-
та волја. 

(2) При првото стекнување на удели во отворениот 
фонд, договорот за вложување од ставот (1) на овој 
член се смета за склучен со поднесување на барање за 
издавање на удели, уплата на паричните средства во из-
нос дефиниран во барањето од страна на вложувачот и  
прифаќање на поднесеното барање и уплатените парич-
ни средства од страна на друштвото.

(3) При сите натамошни стекнувања на удели во от-
ворениот фонд договорот за вложување се смета за 
склучен во моментот кога инвеститорот ќе биде запи-
шан во Регистарот на удели од членот 48 став (1) од 
овој закон. 

(4) Договорот за вложување од ставот (1) на овој 
член го обврзува друштвото за управување да:

1) му издаде удели на инвеститорот соодветно на па-
ричните средства уплатени од негова страна; 

2) врши упис на издадените удели во Регистарот на 
удели;

3) располага со уделите во правни постапки соглас-
но закон;

4) врши откуп на уделите по барање на инвестито-
рот и 

5) ги презема сите правни работи потребни за упра-
вување со инвестицискиот фонд согласно со одредбите 
од овој закон, статутот и проспектот на отворениот 
фонд. 

(5) Друштвото за управување може да ги вложува 
уплатените средства по запишување на инвеститорот 
во Регистарот на удели.

(6) Друштвото за управување може да го одбие 
склучувањето на договорот за вложување доколку:

1) оцени дека целта на уплатата или на барањето за 
издавање удели е да се нанесе штета на останатите ин-
веститори во отворениот фонд, односно отворениот 
фонд би можел да биде изложен на ризик од неликвид-
ност и несолвентност или би било оневозможено оства-
рувањето на инвестициската цел и стратегија на отворе-
ниот фонд;

2) односите помеѓу друштвото за управување и ин-
веститорот се тешко нарушени поради постоење на суд-
ска или друга постапка и

3) постои основано сомнение дека е извршено или 
има обид да биде извршено перење пари или финанси-
рање на тероризам согласно со прописите од областа 
на спречување перење пари и финансирање на терори-
зам.

(7) Доколку друштвото за управување го одбие 
склучувањето на договорот за вложување е должен за 
тоа да го извести инвеститорот, а одбивањето на склу-
чувањето на договорот е можно се до моментот на 
упис на инвеститорот во Регистарот на удели.

(8) Доколку е извршена уплата на парични средства 
од страна на инвеститорот, а друштвото за управување 
го одбие склучувањето на договорот за вложување, 
друштвото е должно на инвеститорот да му ја врати це-
лата сума на уплатени средства на сметката од која е из-
вршена уплатата во рок пет дена од денот на одбивање-
то на договорот.“.

Член 38
Во член 62 во ставот (3) точката 9 се менува и 

гласи: 
„Други трошоци утврдени со закон.“.

Член 39
Членот 68 се менува и гласи:
„(1) Друштвото за управување може да ги пречеко-

ри ограничувањата од членот 67 од овој закон:
1) при остварување на правата на првенство на запи-

шување или права кои произлегуваат од преносливи 
хартии од вредност или инструменти на пазарот на па-
ри кои го сочинуваат неговиот имот и при продажба на 
имотот на отворениот фонд во случај на откуп на пого-
лем број на удели во отворениот фонд;

2) како последица на околности на кои друштвото 
за управување не можело да влијае и

3)  во првите шест месеци од организирање на отво-
рениот фонд при што треба да се почитуваат принципи-
те за диверзификација на ризикот и заштита на интере-
сите на вложувачите. 

(2) Во случаите од ставот (1) точки 1) и 2) на овој 
член, друштвото за управување е должно да ги усогла-
си вложувањата на отворениот фонд во разумен рок кој 
не смее да биде подолг од шест месеци и трансакциите 
на продажби да ги презема првенствено заради усогла-
сување на имотот на отворениот фонд, при што мора 
да се земат во предвид интересите на вложувачите. 

(3) На барање на друштвото за управување, Комиси-
јата може да го продолжи рокот од ставот (2) на овој 
член за дополнителни три месеци ако тоа е во интерес 
на вложувачите.
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(4) Доколку пречекорувањето на ограничувањата 
од членот 67 од овој закон не е во согласност со ставо-
вите (1), (2) и (3) на овој член, друштвото за управува-
ње е должно на отворениот фонд да му ја надомести 
настанатата штета.

(5) Комисијата поблиску ќе ги определи пречекору-
вањата од ставот (1) на овој член.“.

Член 40
Во членот 94 во ставот (1) зборот „осум“ се замену-

ва со зборот „пет“. 
Ставот (4) се брише.
Ставовите (5), (6) и (7) стануваат ставови (4), (5) и 

(6).
Ставот (8) кој станува став (7), се менува и гласи:
„На приватниот фонд не се применуваат одредбите 

од членовите 49, 52, 53, 54, 54-а, 54-б, 54-в, 55 и 56 од 
глава V и одредбите од главите VI, VII, VIII-a, IX, X, 
XI, XII, XIII и XIV од овој закон.“.

Член 41
Членот 97 се менува и гласи:
„(1) Со приватниот фонд во негово име и за негова 

сметка управува друштво за управување со приватни 
фондови во согласност со одредбите од овој закон, до-
говорот за управување склучен со приватниот фонд, 
проспектот и статутот на приватниот фонд. 

(2) Друштвото за управување e должно во рок од 30 
календарски дена од склучувањето на договорот за уп-
равување од ставот (1) на овој член, односно по форми-
рање на приватниот фонд да достави пријава за запишу-
вање на приватниот фонд во Регистарот на фондови.“

Член 42
По главата VIII се додава нова глава VIII-а, 28 нови 

наслови и 28 нови членови 98-а, 98-б, 98-в, 98-г, 98-д, 
98-ѓ, 98-е, 98-ж, 98-з, 98-ѕ, 98-и, 98-ј, 98-к, 98-л, 98-љ, 
98-м, 98-н, 98-њ, 98-о, 98-п, 98-р, 98-с, 98-т, 98-ќ, 98-у, 
98-ф, 98-х и 98-ц, кои гласат:

„VIII-а ГЛАВЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД И 
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД НАПОЈУВАЧ

Главен инвестициски фонд и инвестициски фонд 
напојувач

Член 98-а
(1) Главен инвестициски фонд (во натамошниот 

текст: главен фонд) е отворен фонд кој:
а) меѓу сопствениците на удели има барем еден ин-

вестициски фонд напојувач (во натамошниот текст: 
фонд напојувач);

б) самиот не е фонд напојувач;
в) не поседува удели во фонд напојувач; 
г) е основан во Република Северна Македонија сог-

ласно со овој закон како отворен фонд и
д) е основан во земја членка на Европска Унија ка-

ко фонд за колективно инвестирање во преносливи хар-
тии од вредност со дозвола за работа од надлежен ор-
ган  во таа земја.

(2) Фонд напојувач е отворен инвестициски фонд 
кој најмалку 85% од своите средства ги вложува во 
главниот фонд.

(3) На отворениот фонд кој е фонд напојувач не се 
однесуваат одредбите од членовите 58 став (1), 66 и 67 
од овој закон.  

Одобрение за фонд напојувач

Член 98-б
(1) Фондот напојувач задолжително подлежи на 

одобрение од Комисијата.
(2) Фонд напојувач настанува со основање на нов 

фонд напојувач или со преобразба на постоечки отво-
рен фонд во фонд напојувач.

Барање за добивање на одобрение

Член 98-в
(1) За добивање на одобрение за основање на фонд 

напојувач, односно одобрение за преобразба на по-
стоечки отворен фонд во фонд напојувач, друштвото за 
управување поднесува барање до Комисијата.

(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член се при-
ложува:

1) статут и проспект на главниот фонд и фондот на-
појувач;

2) клучни информации за инвеститорите во главни-
от фонд и фондот напојувач;

3) интерни правила за работење на друштвото за уп-
равување, доколку главниот фонд и фондот напојувач 
имаат исто друштво за управување, односно договор за 
размена на информации и документи од членот 98-ж 
став (1) од овој закон, доколку главниот фонд и фондот 
напојувач имаат различни друштва за управување;

4) договор за размена на информации и документи 
од членот 98-з од овој закон, доколку главниот фонд и 
фондот напојувач имаат различни депозитарни банки;

5) договор за размена на информации и документи 
од членот 98-и од овој закон, доколку главниот фонд и 
фондот напојувач имаат различни овластени ревизори;

6) потврда од Комисијата дека главниот фонд е ре-
гистриран во Комисијата и ги исполнува условите од 
членот 98-а од овој закон;

7) потврда од надлежниот орган на земјата каде е ос-
нован главниот фонд дека главниот фонд ги исполнува 
условите од членот 98-а од овој закон, доколку главни-
от фонд има седиште или е основан во земја членка на 
Европската Унија и

8) известување до сопствениците на удели согласно 
со членот 98-ѓ од овој закон, кога е тоа применливо.

(3) Доколку фондот напојувач настанува со преоб-
разба на постоечки отворен фонд, покрај документите 
од ставот (2) на овој член, друштвото за управување 
кон барањето од ставот (1) на овој член поднесува и ба-
рање за промена на статутот и на проспектот на по-
стоечкиот отворен фонд.

Проспект на фонд напојувач

Член 98-г
(1) Проспектот на фондот напојувач, покрај инфор-

мациите од членот 53 од овој закон, содржи и:
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1) изјава дека се работи за фонд напојувач кој нај-
малку 85% од своите средства ги вложува во главниот 
фонд и назив на главниот фонд;

2) инвестициска политика на фондот напојувач, 
опис на ризикот поврзан со вложувањата во уделите на 
главниот фонд и профилот на ризик на фондот напоју-
вач;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3) изјава дека приносите на фондот напојувач и 
главниот фонд се еднакви или доколку се различни во 
која мера и од кои причини нивните приноси се разли-
куваат;

4) видови на инструменти во кои може да се вложи 
остатокот од средствата на инвестицискиот фонд напо-
јувач согласно со членот 98-к од овој закон; 

5) карактеристики на главниот фонд, неговата  ин-
вестициска политика и профилот на ризик;

6) податоци за местата и начинот на кој може да се 
добие проспектот на главниот фонд и дополнителни ин-
формации за главниот фонд;

7) договор склучен помеѓу друштвата за управува-
ње на главниот фонд и фондот напојувач, односно ин-
терните правила од членот 98-ж од овој закон и подато-
ци за местото каде може да се добијат дополнителни 
информации во врска со договорот;

8) видовите на трошоци и/или надоместоци кои фон-
дот напојувач ги плаќа на главниот фонд врз основа на 
неговите вложувања во уделите на главниот фонд и 
вкупните трошоци на главниот фонд и фондот напоју-
вач и

9) даночните обврски за фондот напојувач поврзани 
со вложувањата во уделите на главниот фонд.

Одлучување по барање за добивање на одобрение за 
фонд напојувач

Член 98-д
(1) По барањето од членот 98-в од овој закон Коми-

сијата донесува решение за одобрување или одбивање 
на барањето во рок од 30 календарски дена од денот на 
доставување на барањето.

(2) Комисијата ќе го одобри барањето за добивање 
одобрение за основање на фонд напојувач, односно 
одобрение за преобразба на постоечки фонд во фонд на-
појувач, доколку друштвото за управување, фондот на-
појувач, неговата депозитарна банка и овластениот ре-
визор ги исполнуваат условите од членовите 98-в, 98-з 
и 98-и од овој закон.

(3) Против решението од ставот (1) на овој член мо-
же да се изјави жалба до Државната комисија за одлучу-
вање во управна постапка и постапка од работен однос 
во втор степен во рок од 15 работни дена од денот на 
приемот на истото. 

(4) Жалбата од ставот (3) на овој член не го одлага 
извршувањето на решението.

Обврска за известување на сопствениците на удели

Член 98-ѓ
(1) Друштвото за управување е должно, по преоб-

разба на постоечки отворен фонд во фонд напојувач 
или промена на проспектот на фондот напојувач заради 
промена на главен фонд, до сопствениците на удели да 
достави известување кое содржи:

1) информација за добиеното одобрение од Комиси-
јата за преобразба на фонд напојувач, односно за проме-
на на проспектот на фонд напојувач заради промена на 
главниот фонд;

2) клучни информации за главниот фонд и фондот 
напојувач;

3) информација за планираниот датум на почеток 
на вложување на средствата на фондот напојувач во 
главниот фонд, односно ако фондот напојувач веќе има 
вложено средства во главниот фонд, датумот кога него-
вото вложување го надминува ограничувањето пропи-
шано во членот 67 став (1) точка 9 од овој закон;

4) изјава дека сопствениците на удели на фондот на-
појувач имаат право да побараат откуп или исплата на 
своите удели без плаќање на излезна провизија во рок 
од 30 календарски дена од приемот на известувањето 
од ставот (1) на овој член. 

(2) Друштвото за управување е должно да го дос-
тави известувањето од ставот (1) на овој член до соп-
ствениците на удели во фондот напојувач на денот на 
добивањето на одобрението од членот 98-д од овој за-
кон.  

(3) Известувањето од ставот (1) на овој член се дос-
тавува до сите иматели на удели најмалку 30 календар-
ски дена пред фондот напојувач да почне да ги вложу-
ва средствата во главниот фонд на начин пропишан со 
овој закон и со проспектот на фондот.  

Право на исплата на удели без излезна провизија

Член 98-е
Сопствениците на удели во фондот напојувач имаат 

право во рок од 30 календарски дена од добивање на из-
вестувањето од членот 98-ѓ став (1) од овој закон, од 
друштвото за управување да бараат откуп или исплата 
на своите удели без плаќање на излезна провизија.

Договор за размена на информации и документи по-
меѓу друштвата  за управување на главниот фонд и 

фондот напојувач

Член 98-ж
(1) Доколку главниот фонд и фондот напојувач има-

ат различни друштва за управување, друштвата за упра-
вување се должни да склучат договор за размена на ин-
формации и размена на документи кои се потребни за 
фондот напојувач и неговото друштво за управување 
да ги исполнат условите и обврските пропишани со 
овој закон.

(2) Фондот напојувач не може да вложува во удели 
на главниот фонд се додека договорот од ставот (1) на 
овој член не е склучен.

(3) Доколку со главниот фонд и фондот напојувач 
управува исто друштво за управување, договорот од 
ставот (1) на овој член не се склучува, а за истите ва-
жат интерните правила за работење на друштвото за уп-
равување. 

(4) Комисијата поблиску ја пропишува содржината 
на договорот, односно на интерните правила од ставо-
вите (1) и (3) на овој член.
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Договор за размена на информации и документи поме-
ѓу депозитарните банки на главниот фонд и фондот 

напојувач

Член 98-з
(1) Доколку главниот фонд и фондот напојувач има-

ат различни депозитарни банки, депозитарните банки 
се должни да склучат договор за размена на информа-
ции и размена на документи кои се потребни за депози-
тарните банки да ги исполнат условите и обврските 
пропишани со овој закон.

(2) Фондот напојувач не може да вложува во удели 
на главниот фонд се додека договорот од ставот (1) на 
овој член не е склучен.

(3) При размената на информациите и документите 
од ставот (1) на овој член, депозитарните банки се об-
врзани информациите и податоците да ги чуваат и ко-
ристат исклучиво за целите за кои се добиени и да не 
ги откриваат на трети лица, освен во случаи и во поста-
пка утврдена со овој или друг закон.  

(4) Комисијата поблиску ја пропишува содржината 
на договорот за размена на информации помеѓу депози-
тарните банки од ставот (1) на овој член.

Обврски за известување и доставување на 
информации

Член 98-ѕ
(1) Друштвото за управување кое управува со фон-

дот напојувач е должно до депозитарната банка на фон-
дот напојувач да ги достави сите информации во врска 
со главниот фонд кои се потребни за депозитарната бан-
ка да ги исполни условите и обврските пропишани со 
овој закон.

(2) Ако депозитарната банка на главниот фонд при 
вршењето на работи на депозитарна банка на главниот 
фонд утврди неправилности во неговото работење кои 
имаат негативно влијание врз работењето на фондот на-
појувач, е должна веднаш да ја извести Комисијата, 
друштвото за управување и депозитарната банка на 
фондот напојувач за утврдените неправилности.

Договор за размена на информации и документи по-
меѓу овластените  ревизори на главниот фонд и 

фондот напојувач

Член 98-и
(1) Доколку главниот фонд и фондот напојувач има-

ат различни овластени ревизори, овластените ревизори 
се должни да склучат договор за размена на информа-
ции и размена на документи кои се потребни за овласте-
ните ревизори да можат да ги исполнат условите и об-
врските пропишани со овој закон.

(2) Фондот напојувач не може да вложува во удели 
на главниот фонд се додека договорот од ставот (1) на 
овој член не е склучен.

(3) Овластениот ревизор на фондот напојувач во ре-
визорскиот извештај:

1) го зема во предвид ревизорскиот извештај на 
главниот фонд и

2) известува за можни неправилности откриени во 
ревизорскиот извештај на главниот фонд, како и за нив-
ното влијание врз фондот напојувач.

(4) При размената на информациите и документите 
од ставот (1) на овој член, овластените ревизори се об-
врзани информациите и податоците да ги чуваат и ко-
ристат исклучиво за целите за кои се добиени и да не 
ги откриваат на трети лица, освен во случаи и во поста-
пка утврдена со овој или друг закон.

(5) Доколку главниот фонд и фондот напојувач има-
ат различни сметководствени периоди, главниот фонд 
е должен да подготви финансиски извештаи на ист да-
тум на кој фондот напојувач ги подготвува финансиски-
те извештаи. Финансиските извештаи на главниот фонд 
мора да бидат подготвени врз основа на истата сметко-
водствена политика која ја применува фондот напоју-
вач. Овластениот ревизор на главниот фонд е должен 
да подготви дополнителен извештај за главниот фонд 
со ист датум за кој се составува ревизорскиот извештај 
за фондот напојувач. 

(6) Комисијата поблиску ја пропишува содржината 
на договорот за размена на информации помеѓу овлас-
тените ревизори од ставот (1) на овој член.

Почеток на вложување на фондот напојувач во 
главниот фонд

Член 98-ј
Фондот напојувач може да започне со вложување 

во главниот фонд, односно во новоизбраниот главен 
фонд 30 календарски дена по доставување на известува-
њето на сопствениците на удели од членот 98-ѓ од овој 
закон.

Вложувања на фондот напојувач

Член 98-к
(1) Фондот напојувач може 15% од нето-вредноста 

на фондот да вложи во:
1) финансиски деривативни инструменти кои може 

да се користат само за целите за заштита на ризик, сог-
ласно со членот 66 став (1) точка 5) и членот 67 став (1) 
точка 12) од овој закон или 

2) ликвидни средства согласно со членот 66 став (1) 
точки 3), 4), 6) и 7) од овој закон.

(2) Средствата од ставот (1) на овој член вложени 
согласно со членот 66 став (1) точка 3) од овој закон мо-
же да се вложат во удели на инвестициски фонд кој нај-
голем дел од своите средства ги вложува во инструмен-
ти на пазарот на пари.

Пресметка за изложеност на фондот напојувач

Член 98-л
(1) Заради усогласување со членот 67 став (1) точка 

12) од овој закон, вкупната изложеност на фондот напо-
јувач кон финансиските деривативни инструменти се 
пресметува така што на директната изложеност на фон-
дот напојувач кон финансиските деривативни средства 
од членот 98-к став (1) точка 1) од овој закон се додава: 

1) изложеноста кон финансиските деривативни 
инструменти на главниот фонд во однос на вложување-
то на фондот напојувач во главниот фонд или

2) најголемата вкупна дозволена изложеност на 
главниот фонд кон финансиските деривативни инстру-
менти утврдена со проспектот на главниот фонд во од-
нос на вложувањето на фондот напојувач во главниот 
фонд. 
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Пресметка и објавување на нето-вредноста на 
средствата

Член 98-љ
Друштвата за управување на главниот фонд и фон-

дот напојувач се должни да го усогласат времето за 
пресметка на нето вредноста на средствата на главниот 
фонд и фондот напојувач, со цел да се спречат можни 
злоупотреби кои би настанале заради временска неусог-
ласеност при пресметката.

Полугодишни и ревидирани годишни извештаи на 
фондот напојувач

Член 98-м
(1) Ревидираниот годишен извештај на фондот напо-

јувач содржи и информации за вкупните трошоци на 
главниот фонд и фондот напојувач.

(2) Во полугодишните и ревидираните годишни из-
вештаи на фондот напојувач се наведува и местото и на-
чинот на кој може да се добијат полугодишните и реви-
дираните годишни извештаи на главниот фонд.

Известување за секој поединечен фонд напојувач 
и неговите уплати

Член 98-н
(1) Друштвото за управување со главниот фонд е 

должно да ја извести Комисијата за називот на секој 
фонд напојувач на главниот фонд.

(2) Друштвото за управување со главниот фонд е 
должно да ја извести Комисијата за датумот на првата 
уплата од секој фонд напојувач на главниот фонд.

(3) Известувањата од ставовите (1) и (2) на овој 
член Комисијата ги доставува до надлежниот орган кој 
врши контрола над работењето на фондот напојувач, 
доколку фондот напојувач е основан во земја членка на 
Европската Унија.

Забрана за наплата на влезна и излезна провизија

Член 98-њ
Друштвото за управување кое управува со главниот 

фонд не смее да му наплатува влезна и излезна провизи-
ја на фондот напојувач.

Доставување на документација на барање 
на сопствениците на удели

Член 98-о
Друштвото за управување е должно на сопственици-

те на удели во фондот напојувач, на нивно барање, бес-
платно во печатена или електронска форма да им дос-
тави:

1) проспект на главниот фонд;
2) ревидиран годишен извештај на главниот  фонд;
3) полугодишен извештај на главниот фонд и
4) договор за размена на информации, односно ин-

терни правила на друштвото за управување од членот 
98-ж од овој закон.

Обврски при рекламирање

Член 98-п
Друштвото за управување на фондот напојувач е 

должно во сите рекламни материјали поврзани со фон-
дот напојувач да наведе дека се работи за фонд напоју-
вач кој најмалку 85% од своите средства ги вложува во 
главен фонд и да го наведе името на главниот фонд.

Контрола над работата на главниот фонд

Член 98-р
(1) Друштвото за управување на фондот напојувач е 

должно да ја следи работата на главниот фонд.
(2) За следење на работата на главниот фонд од ста-

вот (1) на овој член, друштвото за управување на фон-
дот напојувач може да ги користи информациите и до-
кументите кои ги добива од друштвото за управување 
на главниот фонд, неговата депозитарна банка и овлас-
тениот ревизор.

(3) Надоместокот за дистрибуција, провизија или 
друг надоместок за вложените средства во главниот 
фонд кои се уплатуваат на друштвото за управување на 
фондот напојувач, или друго овластено лице за продаж-
ба на удели,  односно акции во инвестициски фонд сог-
ласно со  членот 125 од овој закон кое делува во име на 
друштвото за управување со фондот напојувач припаѓа-
ат на фондот напојувач и влeгуваaт во неговиот имот.

Ликвидација на главниот инвестициски фонд

Член 98-с
(1) Друштвото за управување на главниот фонд мо-

же да донесе одлука за ликвидација на главниот фонд. 
За донесената одлука за ликвидација друштвото за уп-
равување е должно веднаш, а најдоцна наредниот ден, 
да ги извести сопствениците на удели во главниот 
фонд, друштвото за управување на фондот напојувач и 
надлежните органи кои вршат контрола над работење-
то на неговите фондови напојувачи. 

(2) Ликвидацијата на главниот фонд се спроведува 
по истекот на три месеци од денот на доставување на 
известувањето од ставот (1) на овој член. 

(3) По добивање на известувањето од ставот (1) на 
овој член, друштвото за управување на фондот напоју-
вач може да:

1) поднесе барање за издавање на одобрение за про-
мена на проспектот на фондот напојувач со која ќе му 
се овозможи на фонд напојувач да вложи најмалку 85% 
од своите средства во удели на друг главен фонд;

2) поднесе барање за издавање на одобрение за про-
мена на проспектот на фондот напојувач со која ќе му 
се овозможи на фондот напојувач да се преобрази во от-
ворен фонд кој не е фонд напојувач или

3) донесе одлука за ликвидација на фондот напоју-
вач.

(4) Друштвото за управување на фондот напојувач е 
должно во рок од два месеца од денот кога го примило 
известувањето за донесената одлука за ликвидација на 
главниот фонд од ставот (1) на овој член, до Комисија-
та да ја достави одлуката за ликвидација на фондот на-
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појувач од ставот (3) точка 3) на овој член, односно ба-
рањето за издавање на одобрение за промените на прос-
пектот од ставот (3) точки 1) и 2) на овој член. 

Спојување на главниот фонд со друг отворен 
инвестициски фонд

Член 98-т
(1) Друштвото за управување на главниот фонд мо-

же да донесе одлука за спојување на главниот фонд со 
друг отворен фонд. За донесената одлука за спојување 
на главниот фонд, друштвото за управување е должно  
веднаш, а најдоцна наредниот ден, да ги извести соп-
ствениците на удели во главниот фонд, друштвото за 
управување на фондот напојувач и надлежните органи 
кои вршат контрола над неговите фондови напојувачи. 

(2) Спојувањето од ставот (1) на овој член се спрове-
дува по истекот од два месеца од денот на доставување 
на известувањето од ставот (1) на овој член. 

(3) По добивање на известувањето од ставот (1) на 
овој член, друштвото за управување на фондот напоју-
вач може да:

1) поднесе барање за издавање на одобрение за про-
мена на проспектот на фондот напојувач со која ќе му 
се овозможи на фондот напојувач да вложи најмалку 
85% од своите средства во удели во новооснованиот 
главен фонд, кој настанал како резултат на спојувањето 
на главниот фонд со друг отворен фонд;

2) поднесе барање за издавање на одобрение за про-
мена на проспектот на фондот напојувач со која ќе му 
се овозможи на фондот напојувач да вложи најмалку 
85% од своите средства во удели на друг главен фонд;

3) поднесе барање за издавање на одобрение за про-
мена на проспектот на фондот напојувач со која ќе му 
се овозможи на фондот напојувач да се преобрази во от-
ворен фонд кој не е фонд напојувач  или

4) донесе одлука за ликвидација на фондот напојувач.
(4) Друштвото за управување на фондот напојувач е 

должно да ја достави одлуката за ликвидација на фон-
дот напојувач од ставот (3) точка 4) на овој член, однос-
но барањето за издавање на одобрение за промените на 
проспектот од ставот (3) точки 1), 2) и 3) на овој член 
до надлежниот орган кој врши контрола над работење-
то на фондот напојувач со кој управува, во рок од еден 
месец од денот на приемот на известувањето од ставот 
(1) на овој член. 

(5) Главниот фонд е должен на барање на фондот на-
појувач, пред спроведување на спојувањето на главни-
от фонд од ставот (1) на овој член, да му овозможи от-
куп на уделите кои фондот напојувач ги поседува во 
главниот фонд, при што на фондот напојувач не смее 
да му наплати излезна провизија.

(6) Одредбите од ставот (5) на овој член не се при-
менуваат, доколку Комисијата на друштвото за управу-
вање со фондот напојувач му издаде одобрение соглас-
но со ставот (3) точка 1) на овој член.

Поделба на главниот фонд

Член 98-ќ
(1) Друштвото за управување на главниот фонд мо-

же да донесе одлука за поделба на главниот фонд на 
два или повеќе отворени фондови. За донесената одлу-
ка за поделба на главниот фонд друштвото за управува-

ње е должно веднаш, а најдоцна наредниот ден, да ги 
извести сопствениците на удели во главниот фонд, 
друштвото за управување на фондот напојувач и над-
лежните органи кои вршат контрола над работењето на 
неговите фондови напојувачи.

(2) Поделбата на главниот фонд се спроведува по 
истекот на три месеци од денот на доставување на из-
вестувањето од ставот (1) на овој член. 

(3) По добивање на известувањето од ставот (1) на 
овој член, друштвото за управување на фондот напоју-
вач може да:

1) поднесе барање за издавање на одобрение за про-
мена на проспектот на фондот напојувач со која ќе му 
се овозможи на фонд напојувач да вложи најмалку 85% 
од своите средства во удели на друг главен фонд;

2) поднесе барање за издавање на одобрение за про-
мена на проспектот на фондот напојувач со која ќе му 
се овозможи на фондот напојувач да се преобрази во от-
ворен фонд кој не е фонд напојувач или

3) донесе одлука за ликвидација на фондот напоју-
вач.

(4) Друштвото за управување на фондот напојувач е 
должно во рок од два месеца од денот кога го примило 
известувањето за донесената одлука за поделба на глав-
ниот фонд од ставот (1) на овој член, до Комисијата да 
ја достави одлуката за ликвидација на фондот напоју-
вач од ставот (3) точка 3) на овој член, односно барање-
то за издавање на одобрение за промените на проспек-
тот од ставот (3) точки 1) и 2) на овој член. 

Привремен прекин на продажба/откуп на удели на 
главниот фонд

Член 98-у
(1) Фонд напојувач има право привремено да ги пре-

кине продажбата и/или откупот на своите удели, докол-
ку главниот фонд по сопствена иницијатива или на ба-
рање на надлежни органи привремено ги прекине про-
дажбата и/или откупот на своите удели. 

(2) Прекинот на продажбата и/или откупот на удели 
на фондот напојувач се спроведува во исто време доде-
ка трае прекинот на продажбата и/или откупот на уде-
ли на главниот фонд.

(3) На прекинот на продажбата и/или откупот на 
уделите на фондот напојувач соодветно се применува-
ат одредбите од членот 109 од овој закон.

Издавање на потврда на главниот фонд

Член 98-ф
На барање на главниот фонд со цел докажување де-

ка ги исполнува условите дека е главен фонд пред друг 
надлежен орган, Комисијата издава потврда дека глав-
ниот фонд ги исполнува условите од членот 98-а став 
(1) од овој закон.

Примена на одредби

Член 98-х
(1) На вложувањата на средствата на фонд напоју-

вач основан во Република Северна Македонија во гла-
вен фонд основан во земја членка на Европската Унија 
соодветно се применуваат одредбите членот 98-а од 
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овој закон со кои е уредено вложувањето на средствата 
на фондот напојувач во главен фонд основан во Репуб-
лика Северна Македонија. 

(2) На главниот фонд основан во Република Северна 
Македонија во кој се вложуваат средства на фонд напоју-
вач основан во земја членка на Европската Унија, соодвет-
но се применуваат одредбите од членот 66 од овој закон со 
кои е уредено работењето на главниот фонд во кој се вложе-
ни средствата на фондот напојувач.

Известување за преземени мерки

Член 98-ц
(1) Комисијата е должна да го извести друштвото за 

управување на фондот напојувач, депозитарната банка 
и овластениот ревизор на фондот напојувач, за сите 
мерки кои ги изрекла во врска со работењето на главни-
от фонд.

(2) Комисијата е должна да го извести друштвото за 
управување на фондот напојувач за секое известување 
добиено од надлежни органи во земјите членки на Ев-
ропската Унија за изречени мерки кон главниот фонд.

(3) Комисијата е должна да го извести надлежниот 
орган кој врши контрола над работењето на фондот на-
појувач основан во земја членка на Европската Унија 
за сите мерки што ги изрекла кон главниот фонд.“.

Член 43
Во член 101 во ставот (1) зборовите: „ги и акциите 

на затворениот фонд“ се заменуваат со зборовите: „и 
акции на затворен фонд“.

Ставот (5) се менува и гласи:
„Во случај кога имотот на инвестицискиот фонд е 

вложен во удели на отворен фонд, за утврдување на 
вредноста на имотот на инвестицискиот фонд се приме-
нува цената на уделите на отворениот фонд.“.

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи: 
„(7) Во случај на други видови на имот, за утврдува-

ње на вредноста на имотот на фондот се применува па-
зарната цена на имотот.“.

Ставовите (7), (8) и (9) стануваат ставови (8), (9) и (10). 

Член 44
Во член 103 во ставот (1) во втората реченица по 

зборовите: „овој закон“ се додаваат зборовите: „и со 
проспектот на фондот“.

Член 45
Во член 105 во ставот (1) по зборовите: „отворени-

от фонд се врши“ се додаваат зборовите: „по поднесе-
но барање за купување на удели“.

Член 46
По членот 105 се додава нов наслов и нов член 105-

а, кои гласат:

„Замена на удели во отворени инвестициски 
фондови

Член 105-а
Замена на удели во отворени инвестициски фондо-

ви претставува откуп на удели од еден отворен инвести-
циски фонд и истовремено издавање на удели од друг 
отворен инвестициски фонд со кои управува исто друш-

тво за управување, од страна на ист вложувач и тоа за 
ист износ на парични средства.“.

Член 47
Членот 107 се менува и гласи:
„(1) Потврдата за продажба и откуп на удели се из-

дава од страна на друштвото за управување во рок од 
еден работен ден по извршената уплата во отворениот 
инвестициски фонд, односно исплата од фондот на ба-
рање на вложувачот.

(2) Потврдата се доставува до вложувачот во хартие-
на форма или на траен медиум и истата треба да ги сод-
ржи следниве податоци: 

1) назив и ЕДБ на друштвото за управување;
2) идентификациски број и име на отворениот 

фонд;
3) за физичко лице: име и презиме на вложувачот, 

за правно лице: назив и седиште на вложувачот;
4) датум на прием на барањето за купување/откуп 

на удели;
5) датум на реализиција за барањето за купување/от-

куп на удели;
6) потврда за број на удели што се купува/откупува;
7) цената на уделот;
8) вкупната сума на уплатените средства, односно 

нето-сумата што е исплатена на вложувачот;
9) вкупната сума на надоместоци и трошоци кои се 

наплатени при купување/откуп на уделите поделена по 
ставки и 

10) потпис на овлaстеното лице на друштвото за уп-
равување.

(3) Потврдата за откуп на удели, друштвото за упра-
вување ја издава и во случај на реализација на заложно 
право врз удели и во други правни постапки согласно 
со закон.“.

Член 48
Насловот на главата XII се менува и гласи:
„Статусни промени и ликвидација на отворени ин-

вестициски фондови“.

Член 49
Насловот пред членот 119 и членот 119 се менуваат 

и гласат:

„Статусни промени на отворени инвестициски 
фондови

Член 119
(1) Oтворени инвестициски фондови може да спро-

ведат статусни промени на припојување или спојување.
(2) Припојување на отворените фондови се спрове-

дува со пренос на сите средства и обврски од еден или 
повеќе отворени фондови (во натамошниот текст: фон-
дови преносители) на друг, постоечки отворен фонд 
(во натамошниот текст: фонд преземач).

(3) Спојување на отворени фондови се спроведува 
со пренос на сите средства и обврски од два или повеќе 
отворени фондови (во натамошниот текст: фондови 
преносители) на новоорганизиран отворен фонд (во на-
тамошниот текст: фонд преземач). 
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(4) Во постапките на припојување и спојување мо-
же да учествуваат повеќе фондови преносители и само 
еден фонд преземач.“.

Член 50
По членот 119 се додаваат 19 нови наслови и 19 но-

ви членови 119-а, 119-б, 119-в, 119-г, 119-д, 119-ѓ, 119-
е, 119-ж, 119-з, 119-ѕ, 119-и, 119-ј, 119-к, 119-л, 119-љ, 
119-м, 119-н, 119-њ и 119-о, кои гласат:

„Правни последици од статусните промени 
на отворени фондови

Член 119-а
(1) По спроведувањето на статусните промени на от-

ворени фондови, фондот преносител престанува да по-
стои без да се спроведе постапка за ликвидација, а сите 
средства и обврски од фондот преносител се пренесува-
ат на фондот преземач. 

(2) Друштвото за управување кое управува со фон-
дот преземач по спроведените статусни промени наста-
пува во свое име и за сметка на фондот преземач во си-
те правни односи во кои друштвото за управување на 
фондот преносител настапувало во свое име, а за смет-
ка на фондот преносител.

(3) По спроведување на статусните промени, соп-
ствениците на удели во фондот преносител добиваат 
удели во фондот преземач, во согласност со утврдени-
от однос на замена согласно со членот 119-в од овој за-
кон.

Парични исплати од фондот преземач при замената 
на удели

Член 119-б
(1) Доколку на сопственикот на удели во фондот 

преносител не може да му се доделат целосен број на 
удели во фондот преземач во процесот на замена на 
удели од фондот преносител во удели во фондот презе-
мач, друштвото кое управува со фондот преземач, мо-
же делумно да ги исплати сопствениците на удели и со 
парични средства. 

(2) Износот на парични средства согласно со ставот 
(1) на овој член не смее да надмине 10% од вредноста 
на нето-средствата на новоиздадените удели на фондот 
преземач, како резултат на припојувањето.

Спроведување на статусни промени и ден за 
пресметка на односот на замена на удели

Член 119-в
(1) Денот на спроведување на статусната промена е 

денот за пресметка на односот на замена на уделите од 
фондот преносител за удели во фондот преземач. 

(2) Статусна промена се спроведува во рок од 60 де-
на од денот кога друштвото за управување со фондот 
преносител добило одобрение за припојување или спо-
јување од страна на Комисијата. 

(3) Статусната промена влегува во сила кога сите 
средства од фондот преносител се пренесуваат на фон-
дот преземач и кога е направена пресметката за одно-
сот на замена на удели од фондот преносител за удели 
во фондот преземач. 

(4) Рокот за распределување на уделите во фондот 
преземач е првиот работен ден по денот на спроведува-
ње на статусните промени.

Права и услови за спроведување на статусни 
промени

Член 119-г
(1) По спроведување на статусна промена, нето-

вредноста на имотот на фондот преземач мора да биде 
најмалку еднаква на нето-вредноста на имотот на фон-
дот преносител и фондот преземач пред спроведување 
на статусна промена. Вкупната вредност на сите удели 
во фондот преземач кои се во сопственост на вложувач 
во удели во фондот по спроведување на статусна про-
мена, мора да биде најмалку еднаква на вкупната вред-
ност на уделите во фондот преносител кои биле во соп-
ственост на тој вложувач, пред спроведување на статус-
ната промена.

(2) Статусна промена на отворени инвестициски 
фондови е дозволена само доколку нејзиното спроведу-
вање не е во спротивност со интересите на сопствени-
ците на удели во отворените инвестициски фондови 
кои учествуваат во статусната промена. 

2. Припојување на отворени инвестициски фон-
дови

Постапка на припојување на отворени 
инвестициски фондови

Член 119-д
(1) Пред пренесувањето на сите средства од фондот 

преносител на фондот преземач, друштвото за управу-
вање со фондот преносител е должно да добие одобре-
ние за припојување од Комисијата.

(2) Доколку во постапката на припојување учеству-
ваат повеќе фондови преносители со кои управува исто 
друштво за управување, друштвото за управување мо-
ра да добие одобрение за припојување за секој фонд 
преносител поединечно.

(3) Ако во постапката на припојување учествуваат 
повеќе фондови преносители со кои управуваат различ-
ни друштва за управување, секое друштво за управува-
ње кое управува со фонд преносител, мора да добие 
одобрение за припојување за секој фонд преносител со 
кој управува поединечно.

Барање за издавање одобрение за припојување

Член 119-ѓ
(1) Друштвото за управување со фондот преносител 

е должно да поднесе барање за издавање одобрение за 
припојување до Комисијата. 

(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член се при-
ложува:

1)  предлог акт за припојувањето во согласност со 
членот 119-е од овој закон;

2) проспект и клучни информации за сопствениците 
на удели во фондот преземач;

3) мислење на депозитарните банки за припојување-
то согласно со членот 119-ж од овој закон и
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4) информацијата за припојувањето која ќе биде 
доставена до сопствениците на удели во фондот прено-
сител и фондот преземач.

(3) Комисијата донесува решение за одобрување 
или одбивање на барањето од ставот (1) на овој член во 
рок од 60 календарски дена од денот на поднесување 
на барањето.

(4) Со решението за одобрување на припојувањето, 
се одобруваат и правилата на новиот фонд преземач. 

(5) Против решението од ставот (3) на овој член мо-
же да се изјави жалба до Државната комисија за одлучу-
вање во управна постапка и постапка од работен однос 
во втор степен во рок од 15 работни дена од денот на 
приемот на истото. 

(6) Жалбата од ставот (5) на овој член не го одлага 
извршувањето на решението. 

Предлог акт за припојување

Член 119-е
(1) Друштвата за управување кои управуваат со фон-

дот преносител и фондот преземач се должни да изра-
ботат заеднички предлог акт за припојувањето.

(2) Предлог актот за припојување особено содржи:
1) име на отворените фондови кои учествуваат во 

постапката за припојување, назив и седиште на друш-
твата за управување кои управуваат со фондовите пре-
носители и фондот преземач;

2) краток опис на причината за спроведување на 
припојувањето и оправданоста на припојувањето;

3) опис на очекуваното влијание од припојувањето 
врз сопствениците на удели во фондовите преносители 
и фондот преземач;

4) опис на начинот на вреднување на средствата и 
обврските на фондовите преносители и фондот презе-
мач на денот на пресметка на односот на замена на уде-
лите,  согласно со членот 119-в од овој закон;

5) опис на методологијата која се применува за 
пресметка на односот на замена на денот на спроведува-
ње на припојувањето;

6) предвиден датум за спроведување на припојува-
њето и

7) детален опис на постапката за пренос на имотот 
на фондовите преносители на фондот преземач и на по-
стапката за  замена на уделите во фондот преносител за 
удели во фондот преземач.

(3) Покрај информациите од ставот (2) на овој член, 
друштвата за управување со фондот преносител и фон-
дот преземач, можат да одлучат во предлог актот за 
припојување да внесат и дополнителни информации 
поврзани со постапката за припојување. 

(4) Предлог актот за припојување го потпишуваат 
сите членови на органите на управување надруштвата 
за управување со фондот преносител и фондот презе-
мач.

(5) Доколку во постапката за припојување учеству-
ваат повеќе фондови преносители, друштвата за управу-
вање со фондови преносители и друштвото за управува-
ње со фондот преземач изработуваат еден предлог акт 
за припојување.

(6) Доколку со фондот преносител и фондот презе-
мач управува исто друштво за управување, истото тоа 
друштво го изработува предлог актот за припојување. 

Мислење на депозитарните банки за припојувањето

Член 119-ж
(1) Депозитарните банки на отворените фондови 

кои учествуваат во постапката на припојување се 
должни, врз основа на предлог актот за припојување 
од членот 119-е од овој закон, самостојно и независ-
но да подготват мислење за припојувањето за секој 
отворен фонд за кој ги вршат работите на депозитар-
на банка.

(2) Депозитарната банка во своето мислење мора из-
речно да наведе дали деталите утвредени во членот 
119-е став (2) точки 1), 6) и 7) од овој закон се во сог-
ласност со одредбите од овој закон и правилата на фон-
дот.

(3) Трошоците поврзани со изработката на мислење-
то на депозитарната банка за припојувањето не смеат 
да бидат на товар на имотот на отворените фондови 
кои учествуваат во постапката на припојување, туку ис-
тите се на товар на друштвото за управување со фон-
дот преносител.

Известување на сопствениците на удели 
за припојувањето

Член 119-з
(1) Друштвата за управување со фондот преземач 

и фондот преносител се должни да обезбедат навре-
мени и точни информации за сите факти и околности 
во врска со предложеното припојување за сите соп-
ственици на удели во фондот преносител и фондот 
преземач, за да им овозможи да направат информира-
на проценка за влијанието на припојувањето врз нив-
ните вложувања во фондот преземач, односно фон-
дот преносител. 

(2) Информациите од ставот (1) на овој член сод-
ржат:

1) краток опис на причината за спроведување на 
припојувањето и оправданоста  за  припојувањето;

2) очекувано влијание од припојувањето врз соп-
ствениците на удели во фондот преносител и фондот 
преземач;

3) опис на правата на сопствениците на удели во 
фондот преносител и фондот преземач и постапка за ос-
тварување на тие права;  

4) планиран датум за спроведување на припојување-
то и

5) клучни информации за инвеститорите во фондот 
преземач.

(3) Друштвата за управување со фондот преносител 
и фондот преземач се должни да ги достават информа-
циите од ставот (1) на овој член до сопствениците на 
удели, веднаш откако друштвото за управување со фон-
дот преземач ќе добие одобрение за припојување, но 
најмалку 30 календарски дена пред прекинот на отку-
пот во согласност со членот 119-к од овој закон. 

(4) Комисијата поблиску ја пропишува содржината, 
формата и начинот на доставување на информациите 
до сопствениците на удели во фондот преносител и 
фондот преземач. 
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Ревизија на припојувањето

Член 119-ѕ
(1) Друштвото за управување со фондот преноси-

тел, заедно со неговата депозитарна банка должни се 
да назначат овластено друштво за ревизија (во ната-
мошниот текст: овластен ревизор) кој ќе спроведе реви-
зија на постапката за припојување. 

(2) Овластениот ревизор од ставот (1) на овој член е 
должен да спроведе ревизија на постапката за припоју-
вање на фондот преносител во период помеѓу денот за 
пресметка на односот на замена на удели и денот на 
спроведување на припојувањето.

(3) Овластениот ревизор кој врши ревизија на фи-
нансиските извештаи на друштвото за управување со 
фондот преносител може да ја изврши ревизијата од 
ставот (2) на овој член.

(4) Врз основа на спроведената ревизија од ставот 
(1) на овој член овластениот ревизор е должен да под-
готви извештај за спроведеното припојување кој го сод-
ржи следново:

1) прифатени критериуми за вреднување на имотот 
на фондот преносител и фондот преземач од членот 
119-е став (2) точка 4 од овој закон; 

2) исправноста за пресметка на парични исплати во 
согласност со членот 119-б, доколку е применливо;

3) соодветноста на методологијата за пресметка на 
односот на замена од членот 119-е став (2) точка 5 од 
овој закон и исправноста на пресметаниот однос на за-
мена и

4) исполнетоста на условите и правата за спроведу-
вање на статусните промени од членот  119-г од овој за-
кон.

(5) Друштвата за управување со фондот преносител 
и фондот преземач, се должни на овластениот ревизор 
да му обезбедат пристап до сите информации потребни 
за подготовка на извештајот од ставот (4) на овој член.

(6) Извештајот од ставот (4) на овој член, овластени-
от ревизор истовремено го доставува до Комисијата и 
управниот одбор, односно одборот на директори на 
друштвата за управување со фондот преносител и фон-
дот преземач, вклучени во постапката за припојување.  

(7) Доколку во постапката на припојување учеству-
ваат повеќе фондови преносители, овластениот реви-
зор е должен да спроведе ревизија за секој фонд прено-
сител поединечно. Друштвата за управување со фондо-
вите преносители во договор со нивните депозитарни 
банки, можат да одредат ревизијата на фондовите пре-
носители да ја спроведе ист овластен ревизор, кој ќе 
подготви единствен извештај за припојувањето, во кој 
податоците од ставот (4) на овој член се наведени за се-
кој фонд преносител поединечно. 

(8)  Овластениот ревизор одговара за штетата што 
може да ја предизвика со извештајот од ревизијата за 
спроведеното припојување согласно со закон.  

(9) Трошоците за ревизија не смеат да бидат на то-
вар на имотот на отворените фондови кои учествуваат 
во постапката за припојување, туку истите се на товар 
на друштвото за управување со фондот преносител.

Пристап до податоците за припојување

Член 119-и
(1) Друштвата за управување се должни на сопстве-

ниците на удели во фондот преносител и во фондот пре-
земач, на нивно барање, бесплатно, да им обезбедат ко-
пија од извештајот од членот 119-ѕ став (4) од овој за-
кон, но не подоцна од еден работен ден од денот на до-
бивање на писмено барање. 

(2) Копијата од извештајот од членот 119-ѕ став (4) 
од овој закон, на сопствениците на удели може да им 
се достави и по електронски пат.

Право на откуп на удели

Член 119-ј
(1) Сопствениците на удели во фондот преносител 

и фондот преземач може да бараат:
1) откуп на нивните удели во фондот преносител, 

односно фондот преземач без наплата на излезен надо-
месток  или

2) друштвото за управување со фондот преносител 
да им ги замени уделите во фондот преносител за уде-
ли во друг отворен фонд со слична инвестициска поли-
тика со кој управува тоа друштво за управување или 
удели во отворен фонд, со кој управува друго друштво 
за управување кое со првото е поврзано преку заеднич-
ко управување или контрола, или преку значајно дирек-
тно или индиректно учество во капиталот. Во тој слу-
чај не се наплатува излезен и влезен надоместок.

(2) Сопствениците на удели во фондот преносител 
и фондот преземач имаат право на откуп или замена на 
уделите под условите од ставот (1) на овој член, од де-
нот на приемот на известувањето од членот 119-з од 
овој закон. Ова правото на сопствениците престанува 
со прекинот на сите издавања и откупувања на удели 
од фондот преносител и фондот преземач во соглас-
ност со членот 119-к став (1) од овој закон.

Спроведување на припојувањето

Член 119-к
(1) Друштвата за управување со фондот преносител 

и фондот преземач се должни да ги прекинат сите изда-
вања и сите откупувања на удели од фондот преноси-
тел и фондот преземач, пет работни дена пред денот на 
пресметката на односот на замена.

(2) Друштвата за управување со фондот преносител 
и фондот преземач се должни за прекинот од ставот (1) 
на овој член да ја известат Комисијата и да го објават 
прекинот на веб-страницата на друштвата за управува-
ње најмалку три работни дена пред почеток на преки-
нот. 

(3) Прекинот од ставот (1) на овој член трае заклуч-
но со денот на спроведувањето на припојувањето, но 
не повеќе од 15 дена.

(4) Друштвата за управување со фондот преносител 
и фондот преземач се должни да го утврдат односот на 
замена на уделите од фондот преносител за удели во 
фондот преземачи можните парични исплати согласно 
со методологијата пропишана во предлог актот за при-
појување.
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(5) Друштвата за управување со фондот преносител 
и фондот преземач се должни на денот на спроведува-
ње на припојувањето сите средства и обврски на фон-
дот преносител да ги пренесат на фондот преземач сог-
ласно со предлог актот за припојување. 

(6) Друштвата за управување со фондот преносител 
и фондот преземач се должни на денот на спроведува-
ње на припојувањето, на сопствениците на удели во 
фондот преносител, уделите во фондот преносител да 
им ги заменат со удели во фондот преземач согласно со 
пресметаниот однос на замена и доколку е применливо 
да им извршат исплата на парични средства, согласно 
со членот 119-б од овој закон. 

(7) Друштвата за управување со фондот преносител 
и фондот преземач не смеат да пренесуваат средства 
или обврски и не смеат да вршат замена на удели во 
согласност со ставовите (4) и (5) на овој член без прет-
ходно позитивно мислење од овластениот ревизор за 
предложеното припојување. 

(8) По спроведување на припојувањето фондот пре-
носител престанува да постои.

(9) Друштвото за управување со фондот преземач 
може да ги пречекори ограничувањата на вложувањата 
од членот 67 од овој закон во период од најмногу 60 ка-
лендарски дена од денот на спроведување на припојува-
њето.              

Известување за спроведување на припојувањето

Член 119-л
(1) Друштвото за управување со фондот преземач е 

должно првиот работен ден по спроведеното припојува-
њето за тоа да ја извести Комисијата и депозитарната 
банка на фондот преземач.

(2) Комисијата е должна веднаш по добивање на из-
вестувањето од ставот (1) на овој член да го избрише 
фондот преносител од Регистарот на фондови.

(3) Друштвото за управување со фондот преземач е 
должно првиот работен ден по спроведување на припо-
јувањето на својата веб-страница да објави информаци-
ја за спроведеното припојување.

Конвалидација на грешки во постапката 
на припојување

Член 119-љ
По спроведување на замената на уделите од фондот 

преносител за удели во фондот преземач, спроведеното 
припојување на фондовите не може да се прогласи за 
ништовно и неважечко. 

Трошоци за припојување

Член 119-м
Сите трошоци поврзани со постапката за припојува-

ње не смеат да бидат на товар на фондот преземач и 
фондот преносител, ниту пак на товар на нивните соп-
ственици на удели, туку истите се на товар на друштво-
то за управување со фондот преносител.

Одговорност за штета на друштвата за управување 
и членовите на органите на управување

Член 119-н
(1) Друштвата за управување со фондот преносител 

и фондот преземач и членовите на нивните органи на 
управување се одговорни за штетата која ќе настане кај 
сопствениците на удели во фондот преносител и фон-
дот преземач како резултат на спроведување на припо-
јувањето, освен ако докажат дека во постапката на при-
појување постапувале со должно внимание на добар 
стопанственик.

(2) Одговорноста за штетата на друштвата за упра-
вување и членовите на нивните органи на управување, 
како и постапката за надомест на штета и нејзино заста-
рување, се утврдуваат и вршат согласно со Законот за 
облигационите односи. 

3. Спојување на отворени инвестициски фон-
дови

Постапка на спојување на отворени инвестициски 
фондови

Член 119-њ
(1)  На постапката за спојување на фондовите прено-

сители во фонд преземач соодветно се применуваат од-
редбите од членовите 119, 119-а, 119-б, 119-в, 119-г, 
119-д, 119-ѓ, 119-е, 119-ж, 119-з, 119-ѕ, 119-и, 119-ј, 
119-к, 119-л, 119-љ, 119-м и 119-н од овој закон со кои 
се уредува постапката за припојување на отворените 
фондови.

(2) Во постапката на спојување, заедно со предлог 
актот за спојување се доставуваат и правилата на ново-
организираниот фонд преземач.  

(3) Комисијата може да го одбие барањето за издава-
ње одобрение за спојување, доколку друштвото за упра-
вување со новиот фонд преземач кој се основа како ре-
зултат на спојувањето не ги исполнува условите за ор-
ганизирање на отворен инвестициски фонд согласно со 
овој закон.

(4) Друштвото за управување со фондот преземач 
може да ги пречекори ограничувањата од вложувањата 
од членот 67 од овој закон во период од најмногу шест 
месеци од денот на спроведување на спојувањето. 

(5) На постапката на основање на фондот преземач 
се применуваат одредбите од глава IV, глава VI , освен 
одредбите од членот 58 од овој закон и глава XI од овој 
закон.

(6) На датумот на спроведување на спојувањето, 
фондовите преносители престануваат да постојат и Ко-
мисијата ги брише фондовите преносители од Региста-
рот на инвестициски фондови, а на новиот фонд презе-
мач му доделува идентификациски број.

4. Ликвидација на отворени инвестициски фон-
дови

Причини за ликвидација на отворени инвестициски 
фондови

Член 119-о
(1) Ликвидацијата на отворен фонд се спроведува 

доколку:
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1) друштвото за управување по донесена одлука за 
престанок на вршење на работите на управување со ин-
вестициски фондови во претходна постапка на доброво-
лен пренос не успее да го пренесе управувањето со от-
ворените фондови на друго друштво за управување;

2) депозитарната банка престане да ја врши функци-
јата на депозитарна банка или Комисијата ја одземе из-
дадена согласност на депозитарната банка, а друштво-
то за управување во предвидениот рок согласно со од-
редбите од овој закон не склучи договор со друга депо-
зитарна банка;

3) Комисијата му ја одземе дозволата за работа на 
друштвото за управување или над него е покрената по-
стапка за стечај или ликвидација, а доколку во поста-
пка на присилен пренос не успее да го пренесе управу-
вањето со отворениот фонд на ново друштво за управу-
вање согласно со  одредбите од овој закон и

4) депозитарната банка не може да спроведе приси-
лен пренос на управувањето со инвестицискиот фонд 
согласно со членот 30-ѕ од овој закон.  

(2) По настапување на причините за ликвидација од 
ставот (1) на овој член, друштвото за управување, од-
носно ликвидаторот веднаш донесува одлука за ликви-
дација на отворените фондови.“.

Член 51
Во член 125 став (2) во воведната реченица по збо-

рот „правни“ се додаваат зборовите: „и физички“. 
По алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:
„- инвестициски агенти,“.

Член 52
По членот 125 се додава нов наслов и нов член 125-

а, кои гласат:

„Дозвола за работење на инвестициски агент

Член 125-а
(1) Секое физичко лице кое има намера да врши ра-

боти на инвестициски агент е должно да поднесе бара-
ње до Комисијата за добивање на дозвола за работење 
на инвестициски агент.

(2) Кон барањето од ставот (1) на овој член се доста-
вува доказ дека лицето ги исполнува следниве услови: 

1) е државјанин на Република Северна Македонија 
или ако е странец да има регулиран статус на странец 
во Република Северна Македонија согласно со закон; 

2) не му е изречена мерка на безбедност забрана за 
вршење на професија, дејност или должност во областа 
на банкарството, сметководството, осигурувањето, уп-
равувањето со средства и инвестирање, управување со 
пензиски фондови или други финансиски услуги;

3) има завршено најмалку средно образование;
4) има склучено договор за продажба со друштво за 

управување со инвестициски фондови и
5) има поминато соодветна обука организирана од 

друштвото за управување со кое има склучено договор.
(3) По барањето од ставот (1) на овој член Комиси-

јата, во рок од 30 календарски дена од денот на доставу-
вањето на барањето, донесува решение со кое издава 
дозвола за работење на инвестициски агент или го од-
бива барањето. 

(4) Друштвото за управување е одговорно за сите 
настанати штети кои ќе произлезат од работата на ин-
вестицискиот агент со кој друштвото има склучено до-
говор за продажба.

(5) Комисијата со решение ја одзема дозволата за ра-
ботење на инвестициски агент, доколку:

1) дозволата е добиена со наведување на невистини-
ти податоци;

2) лицето повеќе не ги исполнува условите од ста-
вот (2) на овој член и

3) утврди дека лицето не ги почитува одредбите од 
овој закон.

(6) Дозволата за работење на инвестициски агент 
престанува да важи доколку друштвото за управување 
го раскине договорот за продажба со инвестицискиот 
агент.

(7) Доколку се раскине договорот за продажба на 
инвестицискиот агент за да истиот може да работи ка-
ко инвестициски агент на друго друштво за управу-
вање, е должен да склучи договор со новото друштво 
за управување, да помине соодветна обука организира-
на од тоа друштво и одново да биде запишан во регис-
тарот на инвестициски агенти. 

(8) Комисијата води регистар на инвестициски аген-
ти и истиот го објавува на својата веб-страница. Регис-
тарот ги содржи особено следниве податоци: 

- име и презиме на инвестицискиот агент, 
- друштво за управување за кое работи, 
- датум на кој е издадена дозволата за работа од Ко-

мисијата и
- датум на одземање на дозволата за работа, однос-

но прекинување на важноста на дозволата за работа од 
Комисијата.

(9) Барањето за запишување во регистарот, во име-
то на инвестицискиот агент до Комисијата го поднесу-
ва друштвото за управување. 

(10) Комисијата го брише од регистарот на инвести-
циски агенти секое лице на кое му е одземена дозвола-
та за работење на инвестициски агент или на барање на 
друштвото за управување доколку се раскине догово-
рот за продажба согласно со ставот (6) на овој член.

(11) Против решението од ставот (3) на овој член 
може да се изјави жалба до Државната комисија за од-
лучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен во рок од 15 работни дена од де-
нот на приемот на истото.

(12) Жалбата од ставот (11) од овој член не го одла-
га извршувањето на решението.“.

Член 53
Во член 126 во ставот (1) зборовите: „Правните 

лица“ се заменуваат со зборовите:  „Правните и физич-
ките лица“.

Во ставот (2) зборовите: „Правните лица“ се замену-
ваат со зборовите: „Правните и физичките лица“. 

Член 54
Во членот 127 зборовите: „Правните лица“ се заме-

нуваат со зборовите: „Правните и физичките лица“.

Член 55
Во членот 128 зборовите: „Правните лица“ се заме-

нуваат со зборовите: „Правните и физичките лица“.
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Член 56
Во член 138 став (1) по точката 5) се додава нова 

точка 5-а), која гласи:
„5-а) доколку врши активности надвор од Републи-

ка Северна Македонија без претходна согласност од Ко-
мисијата согласно со членот 12 од овој закон;“.

По точката 6) се додаваат 12 нови точки 6-а), 6-б), 
6-в), 6-г), 6-д), 6-ѓ), 6-е), 6-ж), 6-з), 6-ѕ), 6-и) и 6-ј), кои 
гласат:

„6-а) спротивно на членот 30-а став (3) од овој за-
кон започне постапка за доброволен пренос, без одобре-
ние од Комисијата;

6-б) во постапката на доброволен пренос не го пре-
несе на друштвото преземач целокупниот имот на ин-
вестицискиот фонд согласно со членот  30-а став (5) од 
овој закон;

6-в) спротивно на членот 30-а став (6) од овој закон 
на сопствениците на удели во инвестицискиот фонд им 
наплати излезен надоместок за откуп на уделите;

6-г) спротивно на членот 30-б) став (1) од овој за-
кон, започне постапка за доброволен пренос;

6-д) не го објави известувањето на веб-страницата 
на друштвото, согласно со членот 30-в став (1) од овој 
закон;

6-ѓ) не ги извести Комисијата и сопствениците на 
удели во инвестицискиот фонд согласно со членот 30-
в) од овој закон;

6-е) не ја извести Комисијата за сите постапки и ак-
тивности поврзани со преносот, согласно со членот 30-
г став (2) од овој закон;

6-ж) не склучи договор за пренос на управување со 
депозитарната банка согласно со членот 30-е став 3) од 
овој закон;

6-з) кога се јавува во улога на друштво преземач 
при присилен пренос на управувањето со инвестицис-
ки фонд не поднесе барање за издавање на одобрение 
согласно со членот 30-ж од овој закон;

6-ѕ) не го пренесе управувањето во рокот пропишан 
во членот 30-ж став (3) од овој закон;

6-и) спротивно на членот 30-ж став (4) од овој за-
кон на сопствениците на удели во инвестицискиот 
фонд им напалати излезен надоместок за откуп на 
удели;

6-ј) не ги објави потребните инфомации за процесот 
на пренос на управување согласно со членот 30-з став 
(1) од овој закон;“.

По точката 8) се додаваат две нови точки 8-а) и 8-
б), кои гласат:

„8-а) не постапува согласно со членот 54-а од овој 
закон;

8-б) не изготви клучни информации за инвеститори-
те согласно со членот 54-б од овој закон;“.

Точката 9) се менува и гласи:
„не ги достави до Комисијата промените на клучни-

те информации пред нивното објавување во јавност сог-
ласно со членот 54-б од овој закон;“.

По точката 13) се додаваат 12 нови точки 13-а), 13-
б), 13-в), 13-г), 13-д), 13-ѓ), 13-е), 13-ж), 13-з) и 13-ѕ), 
кои гласат:

„13-а) не поднесе барање до Комисијата за основа-
ње на фонд напојувач согласно со членот 98-в од овој 
закон;

13-б) не ги извести сопствениците на удели соглас-
но со членот 98-ѓ од овој закон;

13-в) не ги достави до депозитарната банка потреб-
ните информации согласно со членот 98-ѕ од овој за-
кон;

13-г) не ги вложува средствата согласно со членот 
98-к од овој закон;

13-д) спротивно на одредбите од членот 98-њ од 
овој закон му наплатува влезна и излезна провизија на 
фондот напојувач;

13-ѓ) не ја достави потребната документација до 
сопствениците на удели согласно со членот 98-о од 
овој закон;

13-е) при рекламирањето не постапува согласно со 
членот 98-п од овој закон; 

13-ж) при спроведување на постапката за ликвида-
ција на главниот фонд не постапува согласно со членот 
98-с од овој закон;

13-з) во постапката за спојување на главниот фонд 
со друг отворен фонд не постапува согласно со членот 
98-т од овој закон;

13-ѕ) не постапува согласно со членот 98-ќ од овој 
закон;“. 

Во точката 17) сврзникот и се заменува со точка за-
пирка.

По точката 18) се додаваат девет нови точки 18-а), 
18-б), 18-в), 18-г), 18-д), 18-ѓ), 18-е), 18-ж) и 18-з), кои 
гласат:

„18-а) спротивно на одредбите од членот 119-д од 
овој закон, започне постапка на спојување, односно 
припојување без одобрение на Комисијата;

18-б) не изработи заеднички предлог акт за припоју-
вањето во постапката за припојување согласно со чле-
нот 119-е од овој закон;

18-в) не ги извести сите сопственици на удели во 
фондот преземач, односно фондот преносител за сите 
активности и околности во врска со припојувањето сог-
ласно со членот 119-з од овој закон;

18-г) не ја прекине продажбата и откупот на удели 
во фонодот преносител, односно фондот преземач сог-
ласно со членот 119-к став (1) од овој закон;

18-д) не ја извести Комисијата за прекинот на про-
дажба и откуп на удели и не го објави на веб-страница-
та на друштвото согласно со членот 119-к став (2) од 
овој закон;

18-ѓ) не го утврди односот на замена на уделите од 
фондот преносител во фондот преземач и можните па-
рични исплати согласно со членот 119-к став (4) од 
овој закон;

18-е) на денот на спроведување на припојувањето 
не го пренесе целокупниот имот и обврските на фондот 
преносител на фондот преземач согласно со членот 
119-к став (5) од овој закон;

18-ж) на денот на спроведување на припојувањето 
на сопствениците на удели во фондот преносител не им 
ги замени уделите за удели во фондот преземач соглас-
но со членот 119-к став (6) од овој закон;

18-з) ги пречекори ограничувањата од вложувањата 
од членот 67 од овој закон повеќе од шест месеци од де-
нот на спроведување на спојувањето согласно со чле-
нот 119-њ став (4) од овој закон.“.
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Член 57
Во член 138-а во ставот (1) точката 8) се брише.
По точката 14) се додава нова точка 14-а, која 

гласи:
„14-а) по пречекорување на ограничувањата не ги 

усогласи вложувањата на отворениот фонд согласно со 
членот 68 став (2) од овој закон;“.

По точката 17) се додава нова точка 17-а), која 
гласи:

„17-а) не ја известува Комисијата согласно со чле-
нот 98-н од овој закон;“.

Во точката 21 сврзникот „и“ се заменува со точка за-
пирка.

По точката 21 се додаваат две нови точки 21-а) и 
21-б), кои гласат:

„21-а) на сопствениците на удели во фондот со кој 
управува не им обезбеди копија од извештајот соглас-
но со членот 119-и од овој закон;

21-б) првиот работен ден по припојувањето не ја из-
вести Комисијата и депозитарната банка на фондот пре-
земач за спроведеното припојување согласно со членот 
119-л од овој закон и“.

Член 58
По членот 138-б се додава нов член 138-в, кој 

гласи:

„Член 138-в
(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
друштвото за управување од трета земја, ако:

1) основа филилијала во Република Северна Маке-
донија без претходно добиена согласност од Комисија-
та согласно со членот 11 од овој закон;

2) на потенцијалните инвеститори не им ги обезбе-
ди потребните документи и информации согласно со 
членот 11-б од овој закон;

3) филијалата која ја основа во Република Северна 
Македонија не располага и не го одржува потребниот 
износ на средства согласно со членот 11-в од овој за-
кон.

(2) Глоба во износ од 500 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршоците од ставот 
(1) на овој член на одговорното лице во правното 
лице.“.

Член 59
Во член 139-а ставот (1) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на друш-
твото за управување со приватен фонд ако:

1) не изготви годишен финансиски извештај за свое-
то работење согласно со членот 35-a став (1) од овој за-
кон;

2) не ги достави годишните ревидирани финансис-
ки извештаи согласно со членот  98 од овој закон;

3) не достави пријава за запишување на приватниот 
фонд во Регистарот на фондови согласно со членот 97 
став (2) од овој закон.“.

Член 60
Во членот 141 бројот „(8)“ се заменува со бројот 

„(7)“. 

Член 61
Во член 142 став (1) по точката 1) се додаваат пет 

нови точки 1-а), 1-б), 1-в), 1-г) и 1-д), кои гласат:
„1-а) при присилен пренос на управувањето со отво-

рени инвестициски фондови не постапува согласно со 
членот 30-ѓ од овој закон;

1-б) по настапување на причините за присилен пре-
нос на управување со инвестициски фонд не спроведе 
постапка на прибирање на понуди од друштва за упра-
вување согласно со членот 30-е став (1) од овој закон;

1-в) не склучи договор за пренос на управување со 
друштво преземач согласно со членот 30-е став 3) од 
овој закон;

1-г) не ги објави потребните инфомации за проце-
сот на пренос на управување согласно со членот 30-з 
став (1) од овој закон;

1-д) не ги извести сопствениците на удели во инвес-
тицискиот фонд чие управување се пренесува согласно 
со членот 30-з став (2) од овој закон.“.

Точките 2), 3) и 4) стануваат точки 3), 4) и 5).
Во точката 5) која станува точка 6), точката на кра-

јот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се до-
дава нова точка 5-а), која гласи:

„5-а) не подготви мислење за припојувањето соглас-
но со членот 119-ж од овој закон за секој отворен фонд 
за кој ги врши работите на депозитарна банка.“.

Член 62
По членот 143 се додава нов член 143-а, кој гласи:

„Член 143-а
Глоба во износ од 250 евра во денарска противвред-

ност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице - ин-
вестициски агент кое во име на друштвото за управува-
ње е овластено да врши продажба на акции или удели 
доколку не постапува согласно со одредбите од членот 
127 од овој закон.“.

Член 63
Членот 144 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 500 евра во денарска про-

тиввредност ќе му се изрече за прекршок на ревизор на 
отворениот фонд доколку:

1) не врши проверка на работењето согласно со чле-
нот 100 став (3) од овој закон и

2) не спроведе ревизија врз постапката за припојува-
ње на фондот преносител и не изготви извештај за при-
појувањето согласно со членот 119-ѕ од овој закон.“.

Член 64
(1) Започнатите постапки за основање на друштвата 

за управување со инвестициските фондови, основање 
на инвестициски фондови, за припојување на отворени 
фондови и постапки за основање на подружница или 
друштво за управување со инвестициски фондови над-
вор од Република Северна Македонија до денот на вле-
гувањето во сила на овој закон  ќе се завршат согласно 
со Законот за инвестициски фондови („Службен весник 
на Република Македонија“ број 12/2009, 67/10, 24/11, 
188/13, 145/15, 23/16 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ број 31/20).
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(2) Друштвата за управување, инвестициските фон-
дови и депозитарните банки кои се основани до денот 
на влегувањето во сила на овој закон се должни да го 
усогласат своето работење со одредбите на овој закон 
во рок од една година од денот на влегувањето во сила 
на овој закон.

(3) Комисијата во рок од девет месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон ќе определи нови 
идентификациски броеви за секој инвестициски фонд.  

(4) Доколку субјектите од ставот (2) на овој член не 
го усогласат своето работење во рокот од ставот (2) на 
овој член, Комисијата ќе донесе решение за одземање 
на дозволата за работа согласно со овој закон. 

Член 65
Подзаконските прописи предвидени со овој закон 

ќе се донесат во рок од девет месеци од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон.

Член 66
Одредбите од  членовите 11, 11-а, 11-б, 11-в, 11-г, 

11-д, 11-ѓ, 11-е, 12-б, 12-в и 12-г, членот 98-а став (1) 
точка д), членот 98-в став (2) точка 7), членот 98-ж став 
(4), членот 98-з став (3), членот 98-и ставови (5) и (6), 
членот 98-н став (3), членовите 98-ф и 98-х и членот 
98-ц ставови (2) и (3) од овој закон ќе се применуваат 
со пристапување на Република Северна Македонија во 
Европската Унија.

Член 67
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Север-
на Македонија“.

__________

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

TË FONDET TË INVESTIMEVE (*)

Neni 1
Në Ligjin e Fondeve të Investimeve (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër 12/2009, 67/10, 24/11, 
188/13, 145/15, 23/16 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut” numër 31/20), në nenin 2 në pikën 
1 fjalët" Shoqëria e Menaxhit të Fondeve të Investimeve 
"zëvendësohen me fjalët" Shoqëria e Menaxhimit me 
fondet e investimeve të hapura dhe të mbyllura (në 
tekstin e mëtejmë: shoqëria e menaxhimit).

Pas pikës 1 shtohet pikë e re 1-a, në të cilën thuhet:
"1-a Shoqëria e Menaxhimit të Fondeve Private të 

Investimeve është shoqëri me përgjegjësi të kufizuar ose 
shoqëri aksionare, ku lënda e vetme e punës është krijimi 
dhe menaxhimi i fondeve private në emër të saj dhe në 
llogari të pronarëve të dokumenteve për pjesëmarrje në 
fond; "

Pika 2 ndryshohet dhe thotë:
"Mjetet vetanake të shoqërisë së menaxhit të 

fondeve të hapura dhe të mbyllura të investimeve 
paraqesin përmbledhje të kapitalit fillestar dhe kapitalit 

() Me këtë ligj bëhet harmonizimi me Direktivën 2009/65 / KE i 
Parlamentit Evropian dhe i Këshillit të 13 korrikut të vitit 2009 për 
koordinimin e ligjeve, rregullorevedhe dispozitave administrative në 
lidhje me Shoqëritë për investim kolektiv në letrat me vlerë të 
transferueshme

plotësues të shoqërisë së menaxhimit të përllogaritur sipas 
metodologjisë së përcaktuar nga Komisioni i Letrave me 
Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut (në tekstin e 
mëtejmë: Komisioni); ".

Pas pikës 7 shtohet pikë e re 7-a në të cilën thuhet:
"7-a Pjesëmarrje në fondin e investimeve është pjesa 

proporcionale parallogaritëse nga vlera e përgjithshme e 
fondit të investimit;"

Pas pikës 8 shtohen katër pika të reja 8-a, 8-b, 8-v, 8-g, 
në të cilën thuhet:

"8-a Vendi amë i shoqërisë së menaxhimit është vend 
anëtar i Bashkimit Evropian në të cilin shoqëria e 
menaxhimit ka marrë autorizim dhe e ka të rregjistruar 
selinë;

8-b Vendi i tretë i shoqërisë së menaxhimit është 
vend ii cili nuk është anëtar i Bashkimit Evropian në të 
cilin shoqëria e menaxhimit ka marrë autorizim dhe e ka 
selinë të regjistruar selinë;

8-v Filiali i shoqërisë së menaxhimit paraqet pjesën 
organizative të shoqërisë së menaxhimit e cila nuk ka 
cilësinë e personit juridik dhe që kryen shërbime dhe 
aktivitete për të cilat shoqëria e menaxhimit ka marrë 
autorizim nga organi kompetent në vendin në të cilin 
ndodhet selia e saj;

8-g Shoqëria e menaxhimit nga një vend i tretë që 
nuk është anëtar i Bashkimit Evropian është person 
juridik i regjistruar dhe me seli jashtë Republikës së 
Maqedonisë së Veriut që ka leje për punë dhe është nën 
kontrollin dhe mbikëqyrjen e një organit kompetent të 
autorizuar me ligj në atë vend; "

Pas pikës 12 shtohen dy pika të reja 12-a dhe 12-b që 
thonë:

“12-a Agjent investimesh është personi i cili ka marrë 
leje për punë nga Komisioni i Letrave me Vlerë që të 
kryejë shitje të pjesëmarrjeve, gjegjësisht të  aksioneve në 
fondet e investimeve dhe ka lidhur kontratë për shitje me 
shoqërinë e menaxhimit;

12-b Medium i përhershëm është çdo instrument që i 
mundëson investitorit t’i ruajë informacionet drejtuar 
personalisht atij në mënyrë që i lejon përdorjen e atyre 
informacioneve në një periudhë të caktuar kohore, të 
përshtatshme për qëllimin e informacioneve dhe që lejon 
riprodhimin e pandryshuar të informacioneve të ruajtura; ".

Neni 2
Titulli para nenit 5 dhe në nenin 5 ndryshohen dhe në të 

thuhet:

Kapitali fillestar dhe mjetet vetanake të Shoqërisë së 
Menaxhimit të Fondete të Investimeve

Neni 5
(1) Shuma minimale e kapitalit fillestar që nevojitet për 

themelimin e një shoqërie të menaxhimit është 125,000.00 
euro në kundërvlerë të denarit me kursin e mesëm të 
këmbimit të Bankës Popullore të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut në ditën e parashtrimit të kërkesës 
për dhënien e lejës për punë të shoqërisë së menaxhimit 
deri te Komisioni. 

(2) Në rast kur vlera neto e pronës së fondit të 
investimit, përkatësisht fondet me të cilat menaxhon 
shoqëria në fjalë e tejkalon shumën prej 250.000.000,00 
euro në kundërvlerë të denarit sipas kursit të mesëm të 
këmbimit të Bankës Popullore të Republikës së 


