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21. МЕСТОТО ЗА МОЖЕН УВИД ВО ОПШТИТЕ 
АКТИ НА ФОНДОТ И КАДЕ МОЖЕ ДА СЕ ДОБИЕ 
БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК НА ПРОСПЕКТОТ, СТА-
ТУТОТ НА ФОНДОТ, ГОДИШНИТЕ И ПОЛУГО-
ДИШНИТЕ ИЗВЕШТАИ НА ФОНДОТ 

 
22. ЛИСТА НА ЛИЦАТА СО КОИ ДРУШТВОТО 

ЗА УПРАВУВАЊЕ ИМА СКЛУЧЕНО ДОГОВОР ЗА 
ПРЕНЕСУВАЊЕ АКТИВНОСТИ  

- фирма и седиште; 
- типот на активност кое третото лице е овластено 

да ја врши.  
 
23. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ ВО ДРУШТВОТО  
Се наведуваат податоци за лицата кај кои потенци-

јалните вложувачи може да добијат дополнителни и 
подетални информации во врска со уделите на инве-
стицискиот фонд и тоа следните: 

- име и презиме; 
- функцијата што ја врши; 
- телефонски броеви.  
 
24. ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ НА ПРОСПЕКТОТ. 

______________ 
3343. 

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии 
од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007 и 07/2008), а во врска со член 60 став 6 од За-
конот за инвестициски фондови („Службен весник на 
РМ“ број 12/2009), Комисијата за хартии од вредност 
на седницата одржана на ден 22.12.2009 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  БАРАЊЕТО 
ЗА ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРА-
ЊЕ НА ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД 
 
 

Општи одредби 
 

Член 1 
Со Правилникот за формата и содржината на бара-

њето за добивање одобрение за организирање на отво-
рен инвестициски фонд (во натамошниот текст: Пра-
вилник) се уредуваат формата и содржината на барање-
то за добивање одобрение за организирање на отворен 
инвестициски фонд. 

 
 

Барање за добивање одобрение за организирање на 
отворен инвестициски фонд 

 
Член 2 

(1) Барањето за добивање одобрение за организира-
ње на отворен инвестициски фонд (во понатамошниот 
текст: Барање) до Комисијата за хартии од вредност (во 
понатамошниот текст: Комисија) го поднесува друш-
твото за управување со инвестициски фондови. 

Форма и содржина на Барањето 
 

Член 3 
(1) Барањето ги содржи следните податоци: 
- основни податоци за друштвото за управување со 

инвестициски фондови; 
- основни податоци за отворениот инвестициски 

фонд; 
- основни податоци за депозитарната банка и  
- основни податоци за друштвото за ревизија или 

овластениот ревизор – трговец поединец.  
 (2) Барањето се поднесува до Комисијата исклучи-

во на пропишаниот образец, пополнет електронски, 
уредно, читливо и без корекции, со сите пропишани 
прилози. Образецот за барањето треба да биде целосно 
пополнет. 

(3) Формата и содржината на Барањето е пропиша-
на со Прилогот 1 (Образец: Б-ОООИФ) кој е сопствен 
дел на овој правилник.  

(4) Барањето го потпишува лицето кое го застапува 
друштвото за управување со инвестициски фондови.  

 
Документација која се поднесува кон Барањето 
 

Член 4 
 (1) Кон Барањето, друштвото за управување со ин-

вестициски фондови ја поднесува документацијата 
пропишана со член 60 од Законот за инвестициски 
фондови и документацијата пропишана со овој правил-
ник. 

(2) Кон Барањето се поднесува следната документа-
ција: 

1. Полномошно односно полномошно заверено кај 
нотар за застапување на друштвото за управување со 
инвестициски фондови доколку во постапката пред Ко-
мисијата, друштвото не е претставувано од застапни-
кот по закон; 

2. Извод од регистрацијата на друштвото за управу-
вање со инвестициски фондови од регистарот кој ја 
одразува последната фактичка состојба (потврда за 
правното лице – тековна состојба) не постар од седум 
дена од денот на поднесување на барањето;  

3. Решение за упис во трговскиот регистар на осно-
вањето на друштвото за управување со инвестициски 
фондови и  на сите промени на податоците кои се запи-
шуваат во трговскиот регистар; 

4. Акционерска книга на друштвото за управување 
со инвестициски фондови;  

5. Статут на отворениот инвестициски фонд; 
6. Проспект на отворениот инвестициски фонд; 
7. Договор на друштвото за управување со инвести-

циски фондови со депозитарната банка; 
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8. Примерок од образецот за барањето за купување 
на удели; 

9. Примерок од образецот за барањето за откуп на 
удели; 

10. Примерок од потврдата за продажба на удели; 
11. Примерок од потврдата за откуп на удели; 
12. Договор за вршење ревизија на отворениот ин-

вестициски фонд склучен помеѓу друштвото за управу-
вање со инвестициски фондови и друштвото за ревизи-
ја или овластениот ревизор – трговец поединец; 

13. Изјава заверена кај нотар од лицата овластени 
да го застапуваат друштвото за управување со инвести-
циски фондови дека друштвото ги исполнува сите по-
требни услови пропишани со Законот за инвестициски 
фондови и подзаконските акти кои произлегуваат од 
него за да може да врши работи на основање и управу-
вање со инвестициски фондови; 

14. Изјава од лицата овластени да го застапуваат 
друштвото за управување со инвестициски фондови де-
ка ги има поднесено сите финансиски извештаи во сог-
ласност со одредбите на Законот и подзаконските акти 
донесени врз основа на Закон; 

15. Доказ за платен надомест на Комисијата за до-
бивање одобрение за организирање на отворен инве-
стициски фонд. 

 (3) При организирање на отворен инвестициски 
фонд, заедно со Барањето, друштвото за управување со 
инвестициски фондови до Комисијата ги поднесува и 
барањето за добивање одобрение на статутот на отво-
рениот инвестициски фонд врз основа на член 52 од За-
конот за инвестициски фондови, барањето за добивање 
одобрение на проспектот на отворениот инвестициски 
фонд врз основа на член 54 од Законот за инвестициски 
фондови и барањето за добивање одобрение на изборот 
на депозитарната банка врз основа на член 39 од Зако-
нот за инвестициски фондови, заедно со документаци-
јата која се поднесува кон истите.   

(4) За одлучување по поднесеното барање, Комиси-
јата може да побара прецизирање на веќе доставената 
документација, доставување на дополнителна докумен-
тација, а може да ја користи и документацијата со која 
располага во својата архива.  

 
Постапување по барањето 

 
Член 5 

(1) Комисијата во рок од 60 дена од денот на подне-
сување на барањето донесува решение по барањето за 
давање одобрение за организирање на отворен инве-
стициски фонд.  

(2) Комисијата пристапува кон мериторно одлучу-
вање по Барањето, откако подносителот до Комисијата 
ќе поднесе комплетно барање заедно со документација-
та  која се поднесува кон истото пропишана со Законот 
за инвестициски фондови и правилниците кои произле-
гуваат од него.  

(3) Во случај на поднесување на непотполно, неу-
редно или барање со формално правни недостатоци, 
Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е 
потребно да ја дополни документацијата, при што ќе го 
предупреди за последиците за непостапувањето. До-
колку подносителот не ја дополни документацијата и 
не ги отстрани недостатоците на Барањето во рокот, ќе 
се сметка дека подносителот се откажал од Барањето, а 
Комисијата ќе донесе заклучок со кој ќе ја запре по-
стапката поведена по истото.  

 
Завршни одредби 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македонија”.   

 
   Број 01-2690/3    Комисија за хартии од вредност  

22 декември 2009 година         Претседател,  
            Скопје              Марина Наќева Кавракова, с.р.  

  
 
ПРИЛОГ 1: Образец: Б – ОООИФ 
 

БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОРГА-
НИЗИРАЊЕ НА ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ 

ФОНД 
 
 
НАПОМЕНА: Барањето се пополнува исклучиво на 

сметачка машина и се испишува со печатни кирилични 
букви, уредно и читливо, без какви било корекции на 
истото. Друштвото за управување со инвестициски 
фондови е должно да ги обезбеди сите податоци што се 
пропишани со овој образец односно овој образец треба 
да е пополнет во целост. Во спротивно барањето нема 
да се разгледува.  

Врз основа на член 60 став 2 од Законот за инвести-
циски фондови, Друштвото за управување со инвести-
циски фондови 
____________________________________ (назив на 
друштвото) поднесува Барање за добивање одобрение 
за организирање на отворен инвестициски фонд 
_____________________________________ (назив на 
отворениот инвестициски фонд).   
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1. Основни податоци за друштвото за управува-
ње со инвестициски фондови; 

1.1. фирма и седиште ; 
1.2. датум на основање; 
1.3. број и датум на издаденото решение од Коми-

сијата за одобрување на барањето за работење на 
друштвото за управување со инвестициски фондови; 

1.4. број на решението за упис во трговскиот реги-
стар на основањето и на сите промени на податоците 
кои се запишуваат во трговскиот регистар; 

1.5. висина на основната главнина; 
1.6. податоци за акционерите со квалификувано 

учество 
- име и презиме  односно фирма и седиште на акци-

онерите; 
- број на акции; 
- учество во вкупниот број на акции со право на 

глас во Друштвото (во %).  
1.7. име и презиме на членовите на одборот на ди-

ректори, односо управниот и надзорниот одбор на 
друштвото; 

1.8. име и презиме на лицата овластени за застапу-
вање на друштвото за управување со инвестициски 
фондови.  

 
2. Основни податоци за отворениот инвестици-

ски фонд; 
2.1. назив на фондот; 
2.2. вид на фондот; 
2.3.  краток опис на инвестициските цели и инве-

стициската политика; 
2.4.  мотиви за вложување во фондот и тип на вло-

жувачи за кои ќе биде наменет фондот.  
 
3. Основни податоци за депозитарната банка  
3.1. фирма и седиште на депозитарната банка; 
3.2. предмет на работење; 
3.3. согласности и дозволи врз основа на кои рабо-

ти; 
3.4. име и презиме на лицата овластени да ја заста-

пуваат депозитарната банка.  
 
4. Основни податоци за друштвото за ревизија 

или овластениот ревизор – трговец поединец.  
4.1.  име односно фирма и седиште на овластениот 

ревизор – трговец поединец односно друштвото за ре-
визија; 

 
СПИСОК НА ПОДНЕСЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
1.___________________________________________

____________ 

2.___________________________________________
__________________ 

 
3.___________________________________________

_________________ 
 
 

Датум на поднесување 
(ден, месец и година) 

Потпис и печат на друш-
твото за управување со 
инвестициски фондови 

 
       ______________         ___________________ 
                                     ___________________ 

 
                                (назив на друштвото, име и 
                                        презиме, функцијата што ја 
                                       врши и потпис на лицето/а  
                                       одговорно да го застапува 
                                       друштвото) 

__________ 
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3344. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија’ бр.70/1992) на седницата одржана на 
9 декември 2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 67 став 2 во делот: „освен 

ако изречената глоба со одлуката и трошоците на по-
стапката вкупно не надминуваат за физичко лице 100 
евра во денарска противвредност, за одговорно лице во 
правно лице, службено лице или за трговец поединец 
500 евра во денарска противвредност и за правно лице 
1000 евра во денарска противвредност“ и став 3 од За-
конот за прекршоците („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.62/2006). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето „Службен весник на Република Маке-
донија“.  

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива на Стамен Филипов од 
Скопје, со Решение У.бр.21/2009 од 23 септември 2009 
година, поведе постапка за оценување на уставноста на 
одредбите од Законот означен во точката 1 од оваа од-
лука затоа што се постави прашањето за нивната сог-
ласност со Уставот.  


