
24 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 27 - Стр. 13 

Член 5 
Освен елементите наведени во член 4 на овој пра-

вилник, во Договорот мора да бидат наведени начелата 
врз основа на кои органот на управување е должен да 
го управува затворениот инвестициски фонд, како и 
нивната одговорност за евентуално настанатата штета 
која неможе да ја исклучи одговорноста пропишана со 
Законот за инвестициски фондови, Законот за тргов-
ските друштва, Законот за облигациони односи и други 
релевантни правни прописи.  

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
   Бр. 01-348/1          Комисија за хартии од вредност 

8 февруари 2010 година               Претседател, 
      Скопје                  Марина Наќева-Кавракова,с.р. 

__________ 
464. 

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии 
од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007 и 07/2008), а во врска со член 70 став 5 од За-
конот за инвестициски фондови („Службен весник на 
РМ“ бр. 12/2009), Комисијата за хартии од вредност, на 
седницата одржана на ден 8.02.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗА ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 

ЗАТВОРЕН  ИНВЕСТИЦИСКИ  ФОНД 
 

Општи одредби 
 

Член 1 
Со Правилникот за формата и содржината на бара-

њето за добивање одобрение за основање на затворен 
инвестициски фонд (во натамошниот текст: Правил-
ник) се уредуваат формата и содржината на барањето 
за добивање одобрение за основање на затворен инве-
стициски фонд и дополнителната документација која 
се поднесува кон истото. 

 
Барање за добивање одобрение за основање на 

затворен инвестициски фонд 
 

Член 2 
Барањето за добивање одобрение за основање на за-

творен инвестициски фонд (во понатамошниот текст: 
Барање) до Комисијата за хартии од вредност (во пона-
тамошниот текст: Комисија) го поднесува друштвото 
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 затворениот 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 преправања, 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-ООЗФ) кој е сопставен 
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. Извод од регистрацијата на друштвото за упра-
вување со инвестициски фондови од трговскиот реги-
стар што се води во Централниот регистар на Републи-
ка Македонија кој ја одразува последната фактичка 
состјба (потврда за правното лице – тековна состојба) 
не постар од седум дена од денот на поднесување на 
барањето;  

2. 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; 

3. 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; 

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

5. Статут на затворениот фонд; 
6. Проспект на затворениот фонд; 
7. Одлука за именување на членовите на првиот 

надзорен одбор на затворениот инвестициски фонд; 
8. Договор на друштвото за управување со инвести-

циски фондови со депозитарната банка; 
9. Извод од регистрацијата на депозитарната банка 

од трговскиот регистар што се води во Централниот 
регистар на Република Македонија кој ја одразува пос-
ледната фактичка состојба (потврда за правното лице – 
тековна состојба) не постар од седум дена од денот на 
поднесување на барањето; 

10. Договор склучен меѓу основачите на затворени-
от инвестициски фонд и друштвото за управување со 
инвестициски фондови; 

11. Изјава на членот на надзорниот одбор дадена 
под целосна, кривична и материјална одговорност и за-
верена кај нотар дека не постои некое од ограничува-
њата за избор од член 346 од Законот за трговски 
друштва, дека не постои некое од ограничувањата за 
избор од член 82 од Законот за инвестициски фондови 
и друго ограничување утврдено со закон; 
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12. Изјава на членот на надзорниот одбор дадена 
под целосна, кривична и материјална одговорност и за-
верена кај нотар дали е/не е вработен во друштвото за 
управување со инвестициски фондови и дали е/не е по-
врзано лице со друштвото за управување со инвестици-
ски фондови; 

13. Доказ од надлежниот суд дека против членот на 
надзорниот одбор на затворениот инвестициски фонд 
е/не е изречена прекршочна санкција забрана за врше-
ње на професија, дејност или должност во врска со ра-
ботењето со хартии од вредност; 

14. Доказ од наделжен суд за неосудуваност со пра-
восилна судска пресуда на членот на надзорниот одбор 
на затворениот фонд за казнени дела против имотот, 
платниот промет и деловното работење; 

15. Договор за вршење ревизија на затворениот ин-
вестициски фонд склучен помеѓу друштвото за управу-
вање со инвестициски фондови и друштвото за ревизи-
ја или овластениот ревизор – трговец поединец; 

16. Изјава на лицата овластени да го застапуваат 
друштвото за управување со инвестициски фондови да-
дена под целосна, кривична и материјална одговорност 
и заверена кај нотар дека друштвото ги исполнува сите 
потребни услови пропишани со Законот за инвестици-
ски фондови и подзаконските акти кои произлегуваат 
од него за да може да врши работи на основање и упра-
вување со инвестициски фондови; 

17. 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; 

18. Примерок од изјавата од член 74 став 3 од Зако-
нот за инвестициски фондови која при запишувањето 
на акциите ја дава запишувачот; 

19. Документацијата која согласно Законот за тр-
говски друштва е потребна за сукцесивно основање на 
акционерско друштво, а која е соодветна за основањето 
на затворен инвестициски фонд и тоа следната: 

- Уписница согласно член 305 од Законот за тргов-
ски друштва; 

- Јавен повик согласно член 304 од Законот за тр-
говски друштва и 

- Повик за свикување на основачко собрание сог-
ласно член 310 од Законот за трговски друштва.  

20. Доказ за платен надомест на Комисијата за до-
бивање одобрение за основање на затворениот фонд и 
за упис на фондот во Регистарот на инвестициски фон-
дови. 

(3) При основање на затворен инвестициски фонд 
заедно со Барањето, друштвото за управување со инве-
стициски фондови до Комисијата ги поднесува и бара-
њето за добивање одобрение на статутот на затворени-
от инвестициски фонд врз основа на член 52 од Зако-
нот за инвестициски фондови, барањето за добивање 
одобрение на проспектот на затворениот 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 и документацијата која 
се поднесува кон истите. 

(4) При основање на затворен инвестициски фонд 
заедно со Барањето, друштвото за управување со инве-
стициски фондови до Комисијата поднесува и барање 
за одобрување на јавна понуда на хартии од вредност 
согласно член 14 од Законот за хартии од вредност за-
едно со документација која се поднесува кон истото со-
одветна за издавањето на обични акции по пат на јавна 
понуда од страна на затворен инвестициски фонд.  

(5) Со давањето одобрение за основање на затворен 
инвестициски фонд се смета дека е одобрена и осно-
вачката емисија по пат на јавна понуда на хартии од 
вредност на затворениот фонд.  

(6) 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 основање на затворен инвестици-
ски 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 смета дека подносителот се откажал од Барањето, а 
Комисијата ќе донесе заклучок со кој ќе ја запре по-
стапката поведена по истото.  

(4) Комисијата може да одлучи позитивно по бара-
њето за давање одобрение за основање на затворен ин-
вестициски фонд ако позитивно одлучила по останати-
те барања од член 4 став 3 од овој правилник. 

 
Завршни одредби 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија”.   

 
        Бр. 01-349/1           Комисија за хартии од вредност 
8 февруари 2010 година          Претседател,  

       Скопје          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 



24 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 27 - Стр. 15 

 



Стр. 16 - Бр. 27 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 февруари 2010 
 


