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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3575. 
Врз основа на член 190 став (1) од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), а во врска со член 115 став 
(3) од Законот за инвестициски фондови („Службен 
весник на РМ“ бр.12/2009), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија, на седницата одр-
жана на ден 26.11.2010 година, донесе   

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СМЕТКОВНИОТ ПЛАН, СОДРЖИНАТА НА 
ОДДЕЛНИТЕ СМЕТКИ ВО СМЕТКОВНИОТ ПЛАН 
НА ЗАТВОРЕНИТЕ ФОНДОВИ, КАКО И ФОРМА-
ТА И СОДРЖИНАТА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗ-
ВЕШТАИ НА ЗАТВОРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИСКИ  

ФОНДОВИ 
 

Член 1 
(1) Со Правилникот за сметковниот план, содржи-

ната на одделните сметки во сметковниот план на за-
творените фондови, како и формата и содржината на 
финансиските извештаи на затворените фондови (во 
натамошниот текст: Правилник) се уредува сметковни-
от план, содржината на одделните сметки во сметков-
ниот план на затворените фондови, како и формата и 
содржината на финансиските извештаи на затворените 
фондови. 

(2) Со правилникот се уредува структурата и содр-
жината на годишните и полугодишните финансиски 
извештаи како и финансиските извештаи кои се подне-
суваат за одредени временски периоди во текот на фи-
скалната година на затворените инвестициски фондови 
со цел да се информира јавноста согласно одредбите 
кои се предвидени за друштва чии хартии од вредност 
се тргуваат на овластена берза.  

(3) Составен дел на овој Правилник се 
а) структура и содржина на финансиските извештаи 

за затворените инвестицсики фондови (Прилог 1), 
б) сметковниот план за затворени инвестициски 

фондови (Прилог2). 
 

Член 2 
(1) Финансисики извештаи кои ги доставува затво-

рениот инвестициски фонд се: 
a) Извештај за имотот и обврските (Биланс на со-

стојба), 
б) Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на ус-

пех), 
в) Извештај за паричните текови, 
г) Извештај за промена на капиталот, 
д) Извештај за посебни показатели на фондот. 
(2) Структурата на финансиските извештаи од став 

1 на овој член е пропишана во обрасците во Прилог 1. 
 

Член 3 
Финансиските извештаи од член 2 став 1 од овој Пра-

вилник ги изготвува затворениот инвестициски фонд. 
 

Член 4 
(1) Затворените инвестициски фондови се должни 

своите деловни книги, изготвувањето и објавувањето 
на финансиски извештаи да ги водат согласно Законот 

за инвестициски фондови и во согласност со Меѓуна-
родните сметководствени стандарди и Меѓународните 
стандарди за финансиско известување, преведени и об-
јавени во Република Македонија. 

(2) Затворените инвестициски фондови се обврзани 
да ги евидентираат сите деловни случувања во делов-
ните книги во согласност со сметковниот план даден 
во Прилог 2 на овој Правилник. 

(3) Пропишаните групи на сметки и синтетички 
сметки во Прилог 2 на овој Правилник се задолжител-
ни и неменливи. Затворените инвестициски фондови 
може, заради потребите на што пообјективно известу-
вање наметнато со Меѓународните сметководствени 
стандарди, дополнително да додава нови синтетички 
сметки, кои не се содржани во сметковниот план даден 
во Прилог 2, и истите дополнително да ги расчленува 
на аналитички сметки. Содржината на новододадените 
синтетички и аналитички сметки мора да одговара на 
содржината на сметките кои ги опфаќа групата. 

   
Член 5 

(1) Затворените инвестициски фондови ги доставу-
ваат финансиските извештаи наведени во член 2 став 1 
од овој Правилник до Комисијата за хартии од вред-
ност на Република Македонија (во понатамошниот 
текст: Комисијата) согласно временските рокови наве-
дени во член 27 од Законот за инвестициски фондови. 

(2) Рокот за доставување на неревидираните годиш-
ни финансиски извештаи со состојба на 31 Декември за 
тековната година е 15 Февруари наредната година.  

(3) Рокот за доставување на неревидираните полу-
годишни финансиски извештаи со состојба на 30 Јуни 
за тековната година е 1 Август за тековната година. 

 
Член 6 

(1) Затворените инвестициски фондови ги доставу-
ваат финансиските извештаи наведени во член 2 став 1 
од овој Правилник во електронски облик до Комисија-
та за хартии од вредност. 

(2) Исклучок од ставот 1 од овој член се годишните 
и полугодишните ревидирани финансисики извештаи 
кои се доствауваат до Комисијата во пишана форма во 
роковите наведени во 27 од Законот за инвестициски 
фондови. 

(3) На дополнително барање на Комисијата затворе-
ните инвестициски фондови може да ги доставуваат 
сите извештаи од член 2 став 1 од овој Правилник и во 
пишана форма. 

 
Член 7 

Затворените инвестициски фондови се должни да 
ги објавуваат ревидираните годишни и полугодишни 
финансиски извештаи како и кварталните извештаи на 
својата интернет страница согласно роковите наведени 
во член 27 од Законот за инвестициски фондови. 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила во рок од осум де-
на од денот на објавување во „Службен весник на РМ“. 

 
      Бр. 03-2374/2            Комисија за хартии од вредност 
26 ноември 2010 година     на Република Македонија 

 Скопје                           Претседател,  
          Марина Наќева Кавракова, с.р. 
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