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467. 
Врз основа на член 190 став (1) од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007 и 07/2008), а во врска со член 109 став 6 од За-
конот за инвестициски фондови ( Службен весник на 
Република Македонија број 12/2009), Комисијата за 
хартии од вредност, на седницата одржана на 8.02.2010 
година,  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ПРЕКИН И 
ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПРОДАЖБАТА И ОТКУПОТ 
НА  УДЕЛИ  ВО  ОТВОРЕНИОТ  ИНВЕСТИЦИСКИ 

ФОНД 
 

Член 1 
Со Правилникот за утврдување на постапката за 

прекин и продолжување на продажбата и откупот на 
удели во отворениот инвестициски фонд (во поната-
мошниот текст: Правилник) се определува постапката 
за прекин и продолжување на продажбата и откупот на 
удели во отворениот инвестициски фонд. 

 
Член 2 

Заради заштита на интересите на сопствениците 
или потенцијалните сопственици на удели заради не-
можност да се утврди точната цена на имотот од пор-
фолиото на фондот од страна на друштвото за управу-
вање со инвестициски фондови и депозитарната банка,  
прекин и продолжување на продажбата и откупот на 
удели во отворениот инвестициски фонд може да по-
крене: 

- друштвото за управување со инвестициски фондо-
ви и  

- Комисијата за хартии од вредност (во понатамош-
ниот текст: Комисија). 

Прекин на продажбата и откупот на удели во отво-
рениот инвестициски фонд може да настане и кога во 
рок од еден ден се достават барања за откуп на удели 
од фондот во износ поголем од 10% од вредноста на 
имотот на фондот, а фондот во законски пропишаниот 
рок не е во можност да ги реализира барањата. 

 
Член 3 

Друштвото за управување со инвестициски фондо-
ви веднаш, не покасно од 24 часа по констатирањето 
дека не може да ја утврди точната цена на имотот од 
портфолиото на фондот, до Комисијата доставува  ба-
рање за добивање согласност на прекин на продажба и 
откуп на удели на отворениот инвестициски фонд. 

Истовремено, Друштвото за управување со инве-
стициски фондови објавува известување за прекин на 
продажба и откуп на удели на отворениот инвестици-
ски фонд согласно Законот за инвестициски фондови и 
на својата интернет страница. 

Комисијата веднаш по доставувањето на пријава со 
барање за добивање согласност на прекин на продажба 
и откуп на удели на отворениот инвестициски фонд вр-
ши објавување на информација на својата интернет 
страница. 

 
Член 4 

Кон барањето од член 3 на овој правилник се при-
ложува следното: 

- точен назив на отворениот инвестициски фонд за 
кој друштвото за управување со инвестициски фондови 
бара согласност за прекин на продажбата и откуп на 
удели; 

- причина заради кои неможе да се пресмета вред-
носта на имотот на фондот; 

- предлог за надминување на пречките заради кои 
неможе да се пресмета вредноста на имотот на фондот; 

- точен износ на вредноста на имотот на фондот 
еден ден пред констатирање на неможност за пресме-
тка на вредноста на неговиот имот; 

-  точна вредност на уделите на еден ден пред кон-
статирање на неможност за пресметка на вредноста на 
неговиот имот; 

- број на поднесени барања за купување и откуп на 
удели еден ден пред констатирање на неможност за 
пресметка на вредноста на неговиот имот; 

- времетраење на прекинот заради неможноста за 
пресметување на нето вредноста на имотот на отворе-
ниот инвестициски фонд. 

 
Член 5 

Комисијата по барањето од член 3 на овој правил-
ник на друштвото за управување со инвестициски фон-
дови за добивање согласност за прекин на  продажбата 
и откупот на удели во отворениот инвестициски фонд 
поради неможност да се утврди точната цена на имотот 
од портфолиото на фондот, одлучува во рок од 3 работ-
ни дена од денот на прием на барањето. 

 
Член 6 

Во периодот на постапката за добивање согласност 
од Комисијата за прекин на  продажбата и откупот на 
удели во отворениот инвестициски фонд, друштвото не 
смее да продава и откупува удели од фондот се до за-
вршување на постапката за добивање согласност која 
се води пред Комисијата. 

 
Член 7 

Во периодот на добивање согласност за прекин на  
продажбата и откупот на удели во отворениот инвести-
циски фонд  доколку се создадат услови за утврдување 
на  точната цена на имотот од портфолиото на фондот, 
друштвото несмее да продава и откупува удели од фон-
дот се до прекинување на постапката за добивање сог-
ласност која се води пред Комисијата. 

 
Член 8 

Комисијата во согласноста за прекин на  продажба-
та и откупот на удели на отворениот инвестициски 
фонд го утврдува рокот во кој друштвото за управува-
ње со инвестициски фондови треба да ја отстрани при-
чината  за утврдување на  точната цена на имотот од 
портфолиото на фондот  и точниот датум на продолжу-
вање на продажбата и откупот на удели во отворениот 
инвестициски фонд. 

 
Член 9 

По изминување на рокот за прекин  на  продажбата 
и откупот на удели во отворениот инвестициски фонд 
првиот ден од продолжувањето на продажбата и отку-
пот на удели во отворениот инвестициски фонд, друш-
твото за управување со отворени инвестициски фондо-
ви доставува до Комисијата точна пресметка на  точна-
та цена на имотот од портфолиото на фондот  и на 
вредноста на уделот на фондот. 

 
Член 10 

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