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 Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, врз 
основа на член 184 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на 
Република Македонија број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018 и Службен весник 
на Република Северна Македонија 31/2020 и 288/2021) ,член 1 од од Законот за 
инвестициски фондови (Службен весник на Република Македонија бр.12/2009, 
67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015, 23/2016 и Службен весник на Република 
Северна Македонија број 31/2020, 150/2021 и 288/2021) и Правилникот за формата 
и содржината на проспектот на отворен и затворен инвестициски фонд (Службен 
весник на Република Северна Македонија број 203/2021) на седница одржана на 
ден 25.10.2022  година, донесе: 
 

У П А Т С Т В О 
за категоризација на инвестициски фондови  

 
 

Глава I 
Општи одредби 

 

(1) Со ова Упатство за категоризација на инвестициски фондови (во 
понатамошниот текст: Упатство) се врши категоризација на инвестициски 
(отворени и затворени) фондови соодветно на избраната инвестициска 
политика и вложувањата на фондот, а се со цел да се обезбеди  поголема 
транспарентност за инвеститорите. 
 

(2) Еден инвестициски фонд може да биде категоризиран само во една од 
основните категории и поткатегории утврдени во ова Упатство согласно 
имотот во кој фондот инвестира. Категоризацијата односно изборот на 
инвестициската политика на отворените и затворените инвестициски 
фондови се врши со проспектот на фондот и истата е задолжителен 
елемент согласно законската и подзаконската регулатива.  

 

(3) Инвестициските фондови се поделени на шест главни (основни) 
категории: Акциски, Обврзнички, Комбиниран (Multi Asset), Паричен, АРИС 
(Absolute return investment strategies) и Други инвестициски фондови. 
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(4) Акциските, Обврзничките, Комбинираните и Паричните инвестициски 

фондови согласно изложеноста на ризикот која произлегува од 
инвестициската политика/стратегија се категоризирани по 8 критериуми: 
држава/регион, дејност, валутна изложеност, кредитен квалитет, каматна 
изложеност , изложеност спрема пазари во развој, распределба на 
средства и структурните карактеристики. 

 

 
(5) Структурните карактеристики се однесуваат на карактеристиките кои ги 

имаат фондовите, како што се фондови на фондови, ETF, ESG и слично. 
За да се избегне прекумерно проширување на опсегот на потенцијалните 
категории на фондови како и да се надминат потешкотиите во прецизно 
дефинирање на овие карактеристики, друштвата за управување при 
класификацијата ги означуваат овие карактеристики одвоено.  

 
Глава II 

Акциски инвестициски фонд 

(1) Акциските фондови инвестираат најмалку 85% од својот имот во акции. 
(2) Акциските фондови можат да се категоризираат по три главни  

критериуми: дејност, географска изложеност и инвестициска тема (област 
на работење).  

(3) Приказот  во продолжение ги покажува категориите на акциски фондови 
согласно критериумите кои се однесуваат на овој тип на фондови. 

КРИТЕРИУМИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА АКЦИСКИ ОБВРЗНИЧКИ КОМБИНИРАНИ ПАРИЧЕН

ДРЖАВА / РЕГИОН X X X

ДЕЈНОСТ X

ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ X X X

КРЕДИТЕН КВАЛИТЕТ X X

КАМАТНА ИЗЛОЖЕНОСТ X X

ИЗЛОЖЕНОСТ СПРЕМА ПАЗАРИ ВО РАЗВОЈ X

РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА X

СТРУКТУРНИ КАРАКТЕРИСТИКИ X X X X

НИВОА НА ИЗЛОЖЕНОСТ НА РИЗИК СОГЛАСНО ИНВЕСТИЦИСКАТА ПОЛИТИКА/СТРАТЕГИЈА
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I. Дејност 
 
(1) Акциските фондови кои инвестираат во дејност мора најмалку 80% од 

својот имот да го имаат вложено во компании кои припаѓаат на таа 
специфична дејност. 

(2) Под дејност во смисла на ова Упатство се подразбира дејност која е 
внесена во официјалната глобална класификација на дејности 
(енергетика, здравство, индустрија, информатичка технологија, 
недвижности, дискрециона (не-есенцијална) потрошувачка, комунални 
услуги (utilities), суровини, комуникациски услуги, финансии, есенцијална 
потрошувачка и општа потрошувачка ). Согласно овие дејности се врши 
класификација на акциите и во електронскиот систем за известување 
(ИССИ). 

(3) Акциските фондови кои се категоризирани по дејност не треба да бидат 
категоризирани по географска изложеност. 

(4) Акциските фондови кои инвестираат најмалку 80% од својот имот во 
одредена дејност секогаш ќе бидат категоризирани како фондови по 
дејност, без разлика на нивната географска изложеност.  

(5) Според дејноста акциските фондови се следните: 
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(6) Карактеристиките на секоја категорија на акциски инвестицсики фонд по 
дејност е дадена во Табела 1 која е прилог кон ова Упатство. 
 

II. Географска изложеност 
 

(1) Акциските фондови кои инвестираат по држави или региони мора 
најмалку 80% од својот имот да го имаат инвестирано во компании чие 
седиште односно примарна котација се наоѓа во таа држава односно 
регион.  

(2) Фондовите од став (1) според географската изложеност можат да бидат 
Глобални, Регионални и по држава. 

(3) Глобалните фондови се фондови кои инвестираат во најмалку два 
региони, без концентрација на имотот во само еден регион. Овие фондови 
мора да обебедат сразмерна распределба на имотот на фондот во двата 
избрани региони. 

(4) Глобалните фондови можат да бидат поделени во две поткатегории 
Глобални фондови  и Глобални фондови - развиени пазари. 

(5) Регионалните инвестициски фондови се фондови кои најмалку 80% од 
својот имот го имаат вложено во компании чие седиште односно примарна 
котација е во избраниот регион.  

(6) Инвестициските фондови соодветно на географскиот регион кој го 
избрале инвестираат во следните региони1: 
 
 
 

 
1 Регионите може да подлежат на измени согласно земјите кои ќе пристапат во одреден регион односно ќе 
отстапат во одреден регион.  
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• Америка сите земји во Северна Америка  
- Северна Америка – САД и Канада 

• Азија и Пацифик – сите земји кои се наоѓаат во Азија и Пацифик 

• Европа – сите Европски земји 
- Развиена Европа - Австрија, Белгија, Кипар, Чешка, Данска, 

Естонија, Финска, Франција, Германија, Грција, Исланд, Ирска, 
Италија, Лихтенштајн, Луксембург, Малта, Холандија, Норвешка, 
Португалија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Швајцарија и 
Велика Британија 

- Еврозона - Австрија, Белгија, Кипар, Естонија, Финска, 
Франција, Германија, Грција, Ирска, Италија, Луксембург, Хрватска 
Малта, Холандија, Португалија, Словачка, Словенија и Шпанија 

- Нордиски - Данска, Финска, Исланд, Норвешка и Шведска 
- Иберија (Пиринеи) - Португалија и Шпанија 

• Пазари во развој  
- Пазари во развој , Латинска Америка 
- Пазари во развој, Азија и Пацифик  - сите земји освен 

Австралија, Хонг Конг, Јапонија, Кореа, Нов Зеланд, Сингапур и Тајван 
- Пазари во развој, Азиски субконтинент - Индија, Непал, 

Пакистан, Шри Ланка, Бангладеш, Авганистан 
- Пазари во развој Европа - Албанија, Ерменија, Азербејџан, 

Белорусија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Грузија, 
Унгарија, Казахстан, Косово, Киргистан, Латвија и Литванија, 
Македонија, Молдавија, Монголија, Црна Гора, Полска, Романија, 
Русија, Србија, Таџикистан, Турција, Туркменистан, Украина и Узбекистан 

- Пазари во развој Среден Исток и Северна Африка - Алжир, 
Бахреин, Џибути, Египет, Иран, Ирак, Јордан, Кувајт, Либија, 
Мавританија, Мароко, Оман, Катар, Саудиска Арабија, Судан, Сирија, 
Тунис,  Турција, Обединети Арапски Eмирати, Јемен 

- Пазари во развој Африка – сите држави кои се лоцирани на  
Афричкиот континент 

(7)  Инвестициски фондови по држава, се фондови кои мора најмалку 80% од 
својот имот да го имаат вложено во компании чие седиште односно 
примарна котација е во избраната држава. 

(8) Фондовите по држава ги опфаќаат државите членки на Обединети нации 
(Австралија, Австрија, Белгија, Бразил Канада, Чиле, Кина, Колумбија, 
Чешка, Данска, Египет, Финска, Франција, Германија, Грција, Хонг Конг, 
Индија, Индонезија, Ирска, Израел, Италија, Јапонија, Малезија, Мексико,  
Холандија, Норвешка, Пакистан, Перу, Полска, Русија, Сингапур, Јужна 
Африка, Јужна Кореја, Шпанија, Шведска, Швајцарија, Тајван, Тајланд, 
Турција, Велика Британија, САД, Виетнам).   
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(9) Карактеристиките на секоја категорија на акциски инвестициски фонд по 
географска изложеност е дадена во Табела 2 која е прилог кон ова 
Упатство. 

 
III. Инвестициска тема (област на работење) 

 
(1) Акциските фондови кои инвестираат во одредени компании кои имаат 

специфичен предмет на работа, а кој не е определен со листата  во точка 

I став (2) од оваа глава најмалку 80% од својот имот го имаат вложено во 

компании со ваква специфична дејност (област во која работат). 

(2) Овој критериум се користи за инвестициски фондови кои голем дел од 
својот имот го вложуваат во компании кои извршуваат одреден 
специфичен предмет на работа (тема) кој не претставува дејност согласно 
официјалната глобална  класификација на дејности.  

(3) Под инвестициска тема во смисла на ова Упатство се подразбираат 
природни ресурси, инфраструктура, вода, биотехнологија, медицинска 
технологија, чиста енергија (обновливи извори), дигитализација, 
земјоделие, исхрана, клима, глобални трендови и други 2.  

(4) Акциските фондови кои инвестираат 80% од својот имот во одредена 
инвестициска тема секогаш ќе бидат категоризирани како фондови по 
тема, без разлика на нивната географска изложеност.  

 
2 Инвестициските теми може да подлежат на промена во зависност од предметот на работа на компаниите 
во кои фондот ќе инвестира како и од моменталните трендови во економијата. 

Азија и ПацификАмерика Европа пазари во развој

Америка

САД и Канада

Глобал

Латинска Америка

Азија и Пацифик

Азиски 

субконтинет

Европа

Среден Исток и 

Северна Африка

Африка

ГЕОГРАФСКА 

ИЗЛОЖЕНОСТ

ГЛОБАЛНИ

Европа

развиена Европа

Еврозона

Нордиски

Иберија-(Пиринеи)

АКЦИСКИ

РЕГИОНАЛНИ ПО ДРЖАВА

Глобал

развиени пазари

по држава
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(5) Карактеристиките на секоја категорија на акциски инвестициски фонд по 
инвестициска тема  е дадена во Табела 3 која е прилог кон ова Упатство. 

 

Глава III 

Обврзнички инвестициски фонд 
 

(1) Обврзничките инвестициски фондови се категоризираат како: основни, 
обврзнички кои инвестираат во пазари во развој, обврзнички со променлива 
каматна стапка, обврзнички поврзани со инфлација и флексибилни фондови. 

(2) Во зависност од видот на обврзничкиот фонд може да се категоризира по 
следните  критериуми: кредитен квалитет, изложеност на каматна стапка, 
изложеност на валута, географска изложеност.  

(3) Приказот во продолжение ги покажува категориите на обврзнички 
инвестициски фондови согласно критериумите наведени во став 1 и став 2 
од оваа Глава. 

ЧИСТА ЕНЕРГИЈА (ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ)

ГЛОБАЛНИ ТРНДОВИ
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ИНФРАСТРУКТУРА

ВОДА

БИОТЕХНОЛОГИЈА

МЕДИЦИНСКА ТЕХНОЛОГИЈА

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА

ЗЕМЈОДЕЛИЕ

АКЦИСКИ

ИНВЕСТИЦИСКА 

ТЕМА
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I. Основни обврзнички инвестициски фондови 
 

(1) Обврзничките фондови инвестираат најмалку 80% од својот имот во 
хартии од вредност со фиксен принос. 

(2) Инвестирањето во парични средства (депозити и парична сметка) не смее 
да надмине 20% од имотот на фондот.  

(3) Инвестирањето во други инструменти треба да биде лимитирано и не 
смее да надмине 10% со што ќе се обезбеди почитување на прагот од 
најмалку 80% вложување во хартии од вредност со фиксен принос. 

(4) Обврзнички фонд не смее да вложува во акции. 
(5) Основните обврзнички фондови можат да се категоризираат по три 

главни  критериуми и тоа: кредитен квалитет, изложеност на каматна 
стапка и изложеност на валута.  

 

АГРЕГАТЕН ВИСОК ПРИНОС НЕСПЕЦИФИЦИРАН

ВИСОК ПРИНОС

ОСНОВНИ

ОБВРЗНИЧКИ

КРЕДИТЕН 

КВАЛИТЕТ
КАМАТНА СТАПКА ВАЛУТА

АГРЕГАТЕН КРАТКОРОЧЕН

КОРПОРАТИВЕН СРЕДНОРОЧЕН

ДРЖАВЕН ДОЛГОРОЧЕН
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• Кредитен квалитет 

Согласно кредитниот квалитет обврзничките фондови се поделени на 5 
подкатегории: 

 

- Агрегатни - Овој тип на обврзнички фонд инвестира во државни и 
корпоративни   обврзници како и во  обврзници издадени на пазарите во 
развој во кои може да вложи максимум 30% од имотот. Овој тип на фонд 
може да има максимална изложеност од 30% во обврзници без 
препорачан инвестициски рејтинг, од кои максимум 10% може да биде во 
обврзници од пазарите во развој.   
 

- Корпоративни - Овој тип на обврзнички фонд инвестира минимум 70% од 
неговиот имот во корпоративни обврзници со максимална изложеност од 
30% во обврзници без препорачан инвестициски рејтинг, од кои максимум 
10% може да биде изложеност во обврзници изадени од компании кои 
потекнуваат земји кои се означени како пазари во развој.  Максималната 
изложеност спрема обврзници од пазарите во развој може да биде 30%. 

 

- Државни - Овој тип на обврзнички фонд инвестира најмалку 80% од 
имотот на фондот во државни обврзници (издадени или експлицитно 
гарантирани од државата), со максимална изложеност од 10% во 
корпоративни обврзници. Изложеноста спрема обврзници издадени на 
пазарите во развој треба да биде помалку од 30%. Максималната 
изложеност во обврзници без препорачан инвестициски рејтинг може да 
биде 30% од кои максимум 10% може да бидат вложени во обврзници од 
пазарите во развој. 

 

- Агрегатни со висок принос - Овој тип на обврзнички фонд инвестира 
помеѓу 30% и 70% од својот имот во обврзници без препорачан 
инвестициски рејтинг, со максимална изложеност од 30% спрема 
обврзници од пазарите во развој. 

 

- Висок принос - Овој тип на обврзнички фонд инвестира најмалку 70% од 
својот имот во обврзници без препорачан инвестициски рејтинг. 
Изложеноста спрема обврзници издадени од пазарите во развој треба да 
биде помалку од 30%. 

 

• Каматна стапка 

Изложеноста спрема каматна стапка се мери со просечно пондерирано 
приспособено времетраење (weighted average modified duration) на фондот.  

 

 



10 |  
 

Согласно изложеноста спрема каматната стапка фондовите може да се 
класифицираат во следните подкатегории: 

 
- Краткорочни – просечно приспособено времетраење помалку од 3 

години 
- Среднорочни - просечно приспособено времетраење помеѓу 3 и 7 години 
- Долгорочни - просечно приспособено времетраење повеќе од 7 години 
- Неспецифицирани – не дефинирано просечно приспособено 

времетраење на порфолиото од страна на друштвото  
 

• Валута 

 Валутната изложеност сe наведува во името на категоријата на фондот, кога 
фондот има најмалку 70% изложеност во одредена валута (со или без валутно 
осигурување (hedging). Класифицирањето на фондовите се врши согласно ISO 
4217 стандардот. 

Оние фондови кои немаат изложеност од најмалку 70% во одредена валута 
ќе се класифицираат во категорија која не сe однесува на специфична валута.  

(6) Карактеристиките на секоја категорија на основни обврзнички 
инвестициски фондови се дадени во Табела 4, Табела 5, Табела 6, 
Табела 7 и Табела 8 кои се прилог кон ова Упатство. 

(7) Валутите во табелите се дадени само како примери, по потреба може 
да се додаде валута во категориите. 
 

II. Обврзнички инвестициски фондови  кои инвестираат на пазари во 
развој3 

 
(1) Обврзнички инвестициски фондови кои инвестираат на пазарите во развој 

се фондови кои својот имот го вложуваат во обврзници со препорачан 
инвестициски рејтинг и во обврзници без препорачан инвестициски 
рејтинг издадени од издавачи кои имаат седиште во земји со пазари во 
развој.  

(2) Изложеноста на овој тип на фондови треба да биде минимум 60% во 
издавачи кои се од земји со  пазари во развој. 

(3) Обврзничките фондови кои инвестираат на пазарите во развој може да се 
категоризираат по два главни критериуми и тоа: географска изложеност и 
валута.  

(4) Приказот во продолжение ги покажува категориите на обврзнички 
инвестициски фондови кои инвестираат на пазарите во развој согласно 
критериумите кои се однесуваат на овој тип на фондови. 

 

 
3 Пазарите во развој кои се дефинирани за цели на акциските фондови и кои се дефинирани во глава II, дел 
II, став 6, точка 4 од ова Упатство се однесуваат и на овој тип на фондови.  
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(5) Обврзничките фондови кои инвестираат во пазари во развој по 
критериумот географска изложеност најмалку 80% од својот имот го 
инвестираат во регион каде има пазари во развој. Географската 
изложеност кон овие пазари е поделена на шест под-региони како што е 
наведено во приказот погоре.  

(6) Глобалните фондови се фондови кои инвестираат во најмалку два 
подрегиони каде постојат  пазари во развој, при што е потребно да постои 
сразмерна распределба на портфолиото на фондот. 

(7) Карактеристиките на секоја категорија на обврзнички инвестициски 
фондови кои инвестираат на пазари во развој (по географска изложеност 
и валута) е дадена во Табела 9,  која е во прилог кон ова Упатство. 

 
 

III. Обврзнички инвестициски фондови – променлива каматна стапка 
 

(1) Обврзничките инвестициски фондови со променлива каматна стапка 
инвестираат најмалку 70% од својот имот во обврзници со променлива 
каматна стапка, без изложеност во акции. Со цел фондовите да бидат 
класифицирани во оваа категорија, истите треба да имаат просечна 
пондерирана рочност (weighted average maturity) од максимално шест 
месеци и просечен пондериран живот (weighted average life) од најмалку 
една година.  
 

(2) Карактеристиките на овој тип обврзнички фондови се дадени во Табела 
10, која е прилог на ова Упатство. 

 
 
 
 

ПАЗАРИ ВО РАЗВОЈ

ГЕОГРАФСКА 

ИЗЛОЖЕНОСТ
ВАЛУТА

ОБВРЗНИЧКИ

Глобал

Африка

Азија и Пацифик

Азиски субконтинет

Европа

Латинска Америка

Среден Исток и 

Северна Африка
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IV. Обврзнички инвестициски фондови – поврзани со инфлација 
 

(1) Обврзничките инвестициски фондови поврзани со инфлација (inflation-
linked bonds) инвестираат минимум 70% од својот имот во  државни или 
корпоративни обврзници поврзани со стапката на инфлација (inflation-
linked bonds), со цел да обезбедат заштита на инвеститорите од 
инфлација. Оваа категорија на фондови можат исто така да бидат 
класифицирани и врз основа на валута (минимум изложеност 70%) . 

(2) Карактеристиките на овој тип обврзнички фондови се дадени во Табела 

11,која е прилог на ова Упатство. 

 
V. Флексибилен обврзнички инвестициски фонд 

 
(1) Сите фондови кои не ги исполнуваат условите да бидат категоризирани 

врз основа на претходните критериуми, односно не ги исполнуваат 
дадените прагови (проценти) ќе бидат категоризирани како флексибилни 
обврзнички инвестициски фондови.  

(2) Карактеристиките на овој тип обврзнички фондови се дадени во Табела 

12,која е прилог на ова Упатство. 

 
Глава IV 

 
Комбиниран инвестициски фонд (Multi -asset funds) 

 
(1) Комбинираниот инвестициски фонд го инвестира својот имот во хартии од 

вредност со варијабилен принос кој во најголем дел вклучува акции како 
и должнички хартии од вредност, пари и парични еквиваленти. 
Должничките хартии од вредност меѓу останатото вклучуваат записи со 
варијабилна каматна стапка, конвертибилни обврзници, корпоративни 
обврзници и обврзници со висок принос.  

(2) Комбинираните фондови може да се класифицираат по три подкатегории: 
географска изложеност, распределба на средствата и валута. 

(3) Приказот во продолжение ги покажува категориите на комбинираните 
инвестициски фондови согласно критериумите кои се однесуваат на овој 
тип на фондови. 
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• Географска изложеност 

 
Географската изложеност ја рефлектира локалната, регионалната и 

глобалната изложеност на фондот. Врз основа на географската изложеност 
комбинираните фондови можат да се категоризираат како глобални, регионални и 
по држава. 

 
Комбинираните инвестициски фондови кои инвестираат по држава или 

регион мораат најмалку 80% од својот имот да го инвестираат во компании чие 
седиште односно примарна котација се наоѓа во таа држава односно регион. 
Домицилна земја за една компанија се смета земјата каде истата е примарно 
примена на тргување или регионот во кој таа земја припаѓа. 

 

• Распределба на средства 
 

Согласно распределбата на средствата инвестициските фондови по оваа 
категорија се делат на 4 подкатегории: дефанзивни, балансирани, агресивни и 
флексибилни.  

- Дефанзивни – помалку од 35% изложеност во хартии од вредност со 
варијабилен принос, 

- Балансирани – помеѓу 35% и 65% изложеност во хартии од вредност со 
варијабилен принос, 

- Агресивни – повеќе од 65% изложеност во хартии од вредност со 
варијабилен принос, 

- Флексибилни – оваа поткатегорија се додава за фондовите кои одреден 
временски период имаат потреба да имаат 100% изложеност во било која 
класа на средства (имот) во определен временски период. 
 

• Валута 
 

Валутната изложеност се вметнува во името на категоријата кога фондот има 
најмалку 70% изложеност во одредена валута (со или без валутно осигурување 

ГЕОГРАФСКА 

ИЗЛОЖЕНОСТ

КОМБИНИРАН

(Multy Asset)

ВАЛУТА

РАСПРЕДЕЛБА НА 

СРЕДСТВА

ГЛОБАЛНИ

РЕГИОНАЛНИ

ПО ДРЖАВА

ДЕФАНЗИВЕН

БАЛАНСИРАН

АГРЕСИВЕН

ФЛЕКСИБИЛЕН
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(hedging). Глобалните комбинирани фондови кои инвестираат главно во акции или 
преносливи хартии од вредност со фиксен принос издадени во различни валути ќе 
бидат категоризирани без назначување на одредената валута.   

 
(4) Карактеристиките на секоја категорија  на комбинирани фондови по 

географска изложеност и валута се дадени во Табела 13 и Табела 14, кои 
се прилог на ова Упатство. 

 
Глава V 

Посебен инвестициски фонд 
 

(1) Посебните инвестициски фондови се класифицираат согласно 
стратегијата на фондот, без оглед на изложеноста на имотот на 
фондот (портфолиото на фондот). 

(2) Категориите на посебите фондови се Фондови со насочени стратегии 
(Directional Strategies), Фондови со долги/кратки стратегии (long/short), 
Фондови со стратегија за релативна вредност (Relative Value), 
Фондови со стратегија која зависи од настани (Event Driven), Фондови 
со мулти стратегија (multi-Strategy), фондови кои следат индекс (Index 
Trackers).  

 
Глава VI 

Други инвестициски фондови 
 

(1) Сите отворени и затворени инвестициски фондови кои не се 
категоризирани во ниту една од горенаведените категории се 
класифицираат во категоријата на други инвестициски фондови.  
 

 Глава VII 
Преодни и завршни одредби 

(1) Се задолжуваат Друштвата за управување со отворени и затворени 

инвестициски фондови да го усогласат работењето на отворените 

фондови, со кои управуваат. 

(2) Усогласувањето се однесува на  проспектот и статутот на фондовите, 

односно постојните отворени инвестициски фондови треба да го 

усогласат името на инвестицискиот фонд, инвестициската политика, 

како и структурата на вложувањата.  

(3) Одредбите од став (1) и став (2) на оваа глава ќе отпочнат да се 

применуваат  од денот на влегувањето во сила на ова Упатство и ќе 

важат до  31.12.2022 година.  

(4) Ова Упатство влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 

применува од 01.01.2023 година. 

Скопје, 25.10.2022 година                Комисија за хартии од вредност 
Број 01-634/1                                                         на Република Северна Македонија

                                                      Претседател 
                                                   Mr.Sc. Nora Aliti 

Nora Aliti
Digitally signed by 
Nora Aliti 
Date: 2022.10.28 
14:08:37 +02'00'

KHV na 
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Digitally signed 
by KHV na RSM 
Date: 2022.10.28 
14:08:57 +02'00'



 

Акциски - индустрија

Фонд кој инвестира во индустрија мора најмалку 80% од неговиот имот да 

биде вложен во акции на друштва кои произведуваат индустриски стоки  

Акциски - информатичка технологија

Фонд кој инвестира во информатички технологии, мора 80% од неговиот имот 

да го вложи во друштва чија дејност е информатичка технологија  (развивање 

на технологија за хардвер и софтвер)

Акциски - суровини

Фонд кој инвестира во суровини мора најмалку 80% од својот имот да го вложи 

во друштва кои се занимаваат со производство и изработка на суровини

Акциски - недвижности

Фонд кој инвестира во недвижности  мора 80% од неговиот имот да го вложи 

во друштва за недвижнини или компании кои даваат услуги на пазарот на 

недвижности

ТАБЕЛА 1

Д

Е

Ј

Н

О

С

Т

Акциски - есенцијална потрошувачка

Фонд кој инвестира во есенцијална потрошувачка мора најмалку 80% од 

неговиот имот да биде вложен во акции издадени од друштва чија дејност е 

производство или трговија со есенцијални добра и услуги

Акциски - општа потрошувачка

Фонд кој инвестира во општа потрошувачка мора најмалку 80% од неговиот 

имот да биде вложен во акции издадени од друштва чија дејност е 

производство или трговија со потрошувачки добра и услуги

Акциски - енергетика

Фонд кој инвестира во енергетика мора најмалку 80% од неговиот имот да 

биде вложен во акции на друштва кои припаѓаат во енергетскиот сектор

Акциски - комунални дејности (utilities)

Фонд кој инвестира во комунални дејности мора најмалку 80% од неговиот 

имот да биде вложен во друштва кои вршат комунални дејности

Акциски - комуникациски услуги

Фонд кој инвестира во комуникациски услуги мора најмалку 80% од неговиот 

имот да биде вложен во акции издадени од друштва чија дејност се 

комуникациски услуги,  медиуми и рекламирање

Акциски - дискрециона (не-есенцијална) потрошувачка

Фонд кој инвестира во дискрециона (не-есенцијална) потрошувачка мора 

најмалку 80% од неговиот имот да биде вложен во акции издадени од друштва 

чија дејност е производство или трговија со неесенцијални  добра и услуги

КАТЕГОРИИ НА АКЦИСКИ ФОНДОВИ

Акциски - Финансии

Фонд кој инвестира во финансиски дејности мора најмалку 80% од својот имот 

да го вложи во акции на друштва кои припаѓаат во финансиски сектор

Акциски - здравство

Фонд кој инвестира во здравство мора најмалку 80% од неговиот имот да биде 

вложен во акции на друштва кои припаѓаат на здравствен сектор (здравствена 

заштита, лекови и/или биотехнологија)  



 

ТАБЕЛА 2

Акциски - (избрана држава)

Фондот кој најмалку 80% од својот имот го вложува во акции на друштва со седиште односно примарна 

котација во избраната држава 

Европа

Фондот кој најмалку 80% од својот имот го вложува во акции на друштва со седиште 

односно примарна котација во Европа

развиена Европа

Фонд кој најмалку 80% од својот имот го вложува во акции на друштва со седиште 

односно примарна котација во земји од развиена Европа

Америка

Фондот кој најмалку 80% од својот имот го вложува во акции на друштва со седиште 

односно примарна котација во Америка

Северна Америка

Фонд кој најмалку 80% од својот имот го вложува во акции на друштва со седиште 

односно примарна котација во Северна Америка

Нордиски

Фонд кој најмалку 80% од својот имот го вложува во акции на друштва со седиште 

односно примарна котација во земји од Нордиски регион

Иберија (Пиринеи)

Фонд кој најмалку 80% од својот имот го вложува во акции на друштва со седиште 

односно примарна котација во земји  од Иберија (Пиринеи)

КАТЕГОРИИ НА АКЦИСКИ ФОНДОВИ
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Азија и Пацифик - пазари во развој

Фондот кој најмалку 80% од својот имот го вожува во акции на друштва со седиште 

односно примарна котација во земјите со пазари во развој во Азија и Пацифик 

Азиски  субконтинент - пазари во развој

Фондот кој најмалку 80% од својот имот го вожува во акции на друштва со седиште 

односно примарна котација во земјите со пазари во развој во Азиски субконтинент 

Европа - Пазари во развој

Фондот кој најмалку 80% од својот имот го вожува во акции на друштва со седиште 

односно примарна котација во земјите со  пазари во развој во Европа

Среден Исток и Северна Африка - Пазари во развој

Фондот кој најмалку 80% од својот имот го вожува во акции на друштва со седиште 

односно примарна котација во земјите со  пазари во развој од Среден Исток и Северна 

Африка  

Африка - Пазари во развој

Фондот кој најмалку 80% од својот имот го вожува во акции на друштва со седиште 

односно примарна котација во земјите со пазари во развој во Африка 

Латинска Америка - Пазари во развој

Фонд кој намалку 80% од својот имот го вложува во акции на друштва со седиште 

односно примарна котација во земјите со пазари во развој во Латинска Америка 

Азија и Пацифик

Фондот кој најмалку 80% од својот имот го вложува во акции на друштва со седиште 

односно примарна котација во Азија и Пацифик 
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Еврозона

Фонд кој најмалку 80% од својот имот го вложува во акции на друштва со седиште 

односно примарна котација во земји од Еврозона

Глобални

Фонд кој најмалку 80% од својот имот  го вложува во акции на друштва од  два региони, вклучувајќи најмалку 20% 

од вложениот имот во друштва од пазарите во развој, без концентрација на имотот во само еден регион. 

(Се смета дека друштвото е од конкретниот регион односно од држава во конкретниот регион доколку 

неговото седиште односно примарна котација е во таа држава или регион ). 

Глобални - развиени пазари 

Фонд кој најмалку 80% од својот имот го вложува во акции на друштва од најмалку два региони  со развиени 

пазари, без концентрација на имотот во само еден регион. 

(Се смета дека друштвото е од конкретниот регион односно од држава во конкретниот регион доколку 

неговото седиште односно примарна котација е во таа држава или регион ). 

Америка

Азија и Пацифик

Европа

Глобал - Пазари во развој

Фонд кој најмалку 80% од својот имот го вложува во акции на друштва од најмалку два 

подрегиони со пазари во развој, без концентрација на имотот во само еден регион. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЕЛА 3

КАТЕГОРИИ НА АКЦИСКИ ФОНДОВИ

Акциски - природни ресурси

Акциски - инфраструктура

Акциски - вода  
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А Акциски - други

Акциски - биотехнологија

Акциски - медицинска технологија

Акциски - чиста енергија (обновливи извори)

Акциски - глобални трендови

Акциски - земјоделие

Акциски - исхрана

Акциски - клима

Акциски - дигитализација



 

со валута (MKD, EUR, GBP,USD) *

Овој тип на фонд инвестира во државни , корпоративни обврзници и во други хартии од вредност со фиксен принос. 

Најмалку 70% од имотот треба да биде деноминиран или осигуран (hedged) со одредената валута а просечно 

приспособено времетраење на портфолиото треба да е помеѓу 3 и 7 години.  

ТАБЕЛА 4

* валутите во табелата се ставени како примери, тие се ставаат во класификацијата  по потреба

Долгорочен

(Long Term)
со валута (MKD, EUR, GBP,USD) *

Овој тип на фонд инвестира во државни , корпоративни обврзници и во други хартии од вредност со фиксен принос. 

Најмалку 70% од имотот треба да биде деноминиран или осигуран (hedged) со одредената валута,  а просечно 

приспособено времетраење на портфолиото треба да е подолго од 7 години.  

КАТЕГОРИИ НА ОБВРЗНИЧКИ ФОНДОВИ

без валута

Овој тип на фонд инвестира во државни , корпоративни обврзници и во други хартии од вредност со фиксен принос. 

Имотот треба да биде деноминиран во различни валути а просечно приспособено времетраење на портфолиото е 

неспецифицирано.  
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Неспецифициран

(Unspecified) со валута (MKD, EUR, GBP,USD) *

Овој тип на фонд инвестира во државни , корпоративни обврзници и во други хартии од вредност со фиксен принос. 

Најмалку 70% од имотот треба да биде деноминиран или осигуран (hedged) со одредената валута, а просечно 

приспособено времетраење на портфолиото е неспецифицирано.  

без валута

Овој тип на фонд инвестира во државни , корпоративни обврзници и во други хартии од вредност со фиксен принос. 

Имотот треба да биде деноминиран во различни валути а просечно приспособено времетраење на портфолиото 

треба да е помалку од 3 години.  

без валута

Овој тип на фонд инвестира во државни , корпоративни обврзници и во други хартии од вредност со фиксен принос. 

Имотот треба да биде деноминиран во различни валути а просечно приспособено времетраење на портфолиото 

треба да е помеѓу 3 и 7 години.  

без валута

Овој тип на фонд инвестира во државни , корпоративни обврзници и во други хартии од вредност со фиксен принос. 

Имотот треба да биде деноминиран во различни валути а просечно приспособено времетраење на портфолиото 

треба да е подолго од 7 години.  

Краткорочни

(Short Term)
со валута (MKD, EUR, GBP,USD) *

Овој тип на фонд инвестира во државни , корпоративни обврзници и во други хартии од вредност со фиксен принос. 

најмалку 70% од имотот треба да биде деноминиран или осигуран (hedged) со одредената валута а просечно 

приспособено времетраење на портфолиото треба да е помалку од 3 години.  

Среднорочен

(Medium Term)



 

со валута (MKD, EUR, GBP,USD) *

Овој тип на фонд најмалку 70% од својот имот го инвестира во корпоративни обврзници. Најмалку 70% од имотот 

треба да биде деноминиран или осигуран (hedged) со одредената валута а просечно приспособено времетраење на 

портфолиото е неспецифицирано.  

КАТЕГОРИИ НА ОБВРЗНИЧКИ ФОНДОВИ

ТАБЕЛА 5

* валутите во табелата се ставени како примери, тие се ставаат во класификацијата  по потреба
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Краткорочни

(Short Term)

без валута

Овој тип на фонд најмалку 70% од својот имот го инвестира во корпоративни обврзници.  Имотот треба да биде 

деноминиран во различни валути а просечно приспособено времетраење на портфолиото треба да е помалку од 3 

години.  

со валута (MKD, EUR, GBP,USD) *

Овој тип на фонд најмалку 70% од имотот го инвестира во корпоративни обврзници. Најмалку 70% од имотот треба да 

биде деноминиран или осигуран (hedged) со одредената валута а просечно приспособено времетраење на 

портфолиото треба да е помалку од 3 години.  

Среднорочен

(Medium Term)

без валута

Овој тип на фонд најмалку 70% од својот имот го инвестира во корпоративни обврзници.  Имотот треба да биде 

деноминиран во различни валути а просечно приспособено времетраење на портфолиото треба да е  помеѓу 3 и 7 

години.  

со валута (MKD, EUR, GBP,USD) *

Овој тип на фонд најмалку 70% од имотот го инвестира во корпоративни обврзници. Најмалку 70% од имотот треба да 

биде деноминиран или осигуран (hedged) со одредената валута а просечно приспособено времетраење на 

портфолиото треба да е помеѓу 3 и 7 години.  

Долгорочен

(Long Term)

без валута

Овој тип на фонд најмалку 70% од својот имот го инвестира во корпоративни обврзници.  Имотот треба да биде 

деноминиран во различни валути а просечно приспособено времетраење на портфолиото треба да е  подолго од 7 

години.  

со валута(MKD, EUR, GBP,USD) *

Овој тип на фонд најмалку 70% од својот имот го инвестира во корпоративни обврзници. Најмалку 70% од имотот 

треба да биде деноминиран или осигуран (hedged) со одредената валута,  а просечно приспособено времетраење на 

портфолиото треба да е подолго од 7 години.  

Неспецифициран

(Unspecified)

без валута

Овој тип на фонд најмалку 70% од својот имот го инвестира во корпоративни обврзници. Имотот треба да биде 

деноминиран во различни валути а просечно приспособено времетраење на портфолиото е неспецифицирано.  



 

со валута (MKD, EUR, GBP,USD) *

Овој тип на фонд најмалку 80% од својот имот го инвестира во државни обврзници. Најмалку 70% од имотот треба да 

биде деноминиран или осигуран (hedged) со одредената валута а просечно приспособено времетраење на 

портфолиото е неспецифицирано.  

КАТЕГОРИИ НА ОБВРЗНИЧКИ ФОНДОВИ

ТАБЕЛА 6

* валутите во табелата се ставени како примери, тие се ставаат во класификацијата  по потреба
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Краткорочни

(Short Term)

Овој тип на фонд најмалку 80% од својот имот го инвестира во државни обврзници.  Имотот треба да биде 

деноминиран во различни валути а просечно приспособено времетраење на портфолиото треба да е помалку од 3 

години.  

со валута (MKD, EUR, GBP,USD) *

Овој тип на фонд најмалку 80% од имотот го инвестира во државни обврзници. Најмалку 70% од имотот треба да биде 

деноминиран или осигуран (hedged) со одредената валута а просечно приспособено времетраење на портфолиото 

треба да е помалку од 3 години.  

Среднорочен

(Medium Term)

Овој тип на фонд најмалку 80% од својот имот го инвестира во државни обврзници.  Имотот треба да биде 

деноминиран во различни валути а просечно приспособено времетраење на портфолиото треба да е  помеѓу 3 и 7 

години.  

со валута (MKD, EUR, GBP,USD) *

Овој тип на фонд најмалку 80% од имотот го инвестира во државни обврзници. Најмалку 70% од имотот треба да биде 

деноминиран или осигуран (hedged) со одредената валута а просечно приспособено времетраење на портфолиото 

треба да е помеѓу 3 и 7 години.  

Долгорочен

(Long Term)

Овој тип на фонд најмалку 80% од својот имот го инвестира во државни обврзници.  Имотот треба да биде 

деноминиран во различни валути а просечно приспособено времетраење на портфолиото треба да е  подолго од 7 

години.  

 со валута(MKD, EUR, GBP,USD) *

Овој тип на фонд најмалку 80% од својот имот го инвестира во државни обврзници. Најмалку 70% од имотот треба да 

биде деноминиран или осигуран (hedged) со одредената валута,  а просечно приспособено времетраење на 

портфолиото треба да е подолго од 7 години.  

Неспецифициран

(Unspecified)

Овој тип на фонд најмалку 80% од својот имот го инвестира во државни обврзници. Имотот треба да биде 

деноминиран во различни валути а просечно приспособено времетраење на портфолиото е неспецифицирано.  



 

со валута (MKD, EUR, GBP,USD) 

Овој тип на фонд инвестира од 30 %до 70 % од својот имот во хартии од вредност со висок принос  деноминирани или  

осигуран (hedged)  со одредената валута,  а просечно приспособено времетраење на портфолиото е 

неспецифицирано.  

КАТЕГОРИИ НА ОБВРЗНИЧКИ ФОНДОВИ

ТАБЕЛА 7

* валутите во табелата се ставени како примери, тие се ставаат во класификацијата  по потреба
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Краткорочни

(Short Term)

Овој тип на фонд инвестира од 30 %до 70 % од својот имот во хартии од вредност со висок принос  деноминирани во 

различни валути а просечно приспособено времетраење на портфолиото треба да е помалку од 3 години.  

 со валута (MKD, EUR, GBP,USD) *

Овој тип на фонд инвестира од 30 %до 70 % од својот имот во хартии од вредност со висок принос  деноминирани или  

осигуран (hedged)  со одредената валута а просечно приспособено времетраење на портфолиото треба да е помалку 

од 3 години.  

Среднорочен

(Medium Term)

Овој тип на фонд инвестира од 30 %до 70 % од својот имот во хартии од вредност со висок принос   деноминирани во 

различни валути а просечно приспособено времетраење на портфолиото треба да е помеѓу 3 и 7 години.  

со валута (MKD, EUR, GBP,USD) *

Овој тип на фонд инвестира од 30 %до 70 % од својот имот во хартии од вредност со висок принос  деноминирани или  

осигуран (hedged)  со одредената валута а просечно приспособено времетраење на портфолиото треба да е помеѓу 3 

и 7 години.  

Долгорочен

(Long Term)

Овој тип на фонд инвестира од 30 %до 70 % од својот имот во хартии од вредност со висок принос деноминирани во 

различни валути а просечно приспособено времетраење на портфолиото треба да е подолго од 7 години.  

со валута (MKD, EUR, GBP,USD) *

Овој тип на фонд инвестира од 30 %до 70 % од својот имот во хартии од вредност со висок принос  деноминирани или  

осигуран (hedged)  со одредената валута,  а просечно приспособено времетраење на портфолиото треба да е подолго 

од 7 години.  

Неспецифициран

(Unspecified)

Овој тип на фонд инвестира од 30 %до 70 % од својот имот во хартии од вредност со висок принос деноминирани во 

различни валути а просечно приспособено времетраење на портфолиото е неспецифицирано.  



 

со валута (MKD, EUR, GBP,USD) 

Овој тип на фонд инвестира најмалку 70 % од својот имот  во обврзници без препорачан инвестициски рејтинг,  со 

неспецифицирано просечно приспособено времетраење на портфолиото на хартии од вредност со висок принос 

деноминиран или  осигуран (hedged) во различни валути.      

ТАБЕЛА 8

* валутите во табелата се ставени како примери, тие се ставаат во класификацијата  по потреба

КАТЕГОРИИ НА ОБВРЗНИЧКИ ФОНДОВИ
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Краткорочни

(Short Term)

Овој тип на фонд инвестира намјалку 70 % од својот имот во обврзници без препорачан инвестициски рејтинг со 

просечно приспособено времетраење помалку од 3 години во хартии од вредност со висок принос деноминирани во 

различни валути

со валута (MKD, EUR, GBP,USD) *

Овој тип на фонд инвестира најмалку 70 % од својот имот  во обврзници без препорачан инвестициски рејтинг, со  

просечно приспособено времетраење на портфолиото  помалку од 3 години  во хартии од вредност со висок принос 

деноминирани или  осигуран (hedged)  во одредената валута, без оглед на седиштето на должникот

Среднорочен

(Medium Term)

Овој тип на фонд инвестира најмалку 70 % од својот имот во обврзници без препорачан инвестициски рејтинг со 

просечно приспособено времетраење треба да е помеѓу  3 и 7  години во хартии од вредност со висок принос 

деноминирани во различни валути.  

со валута (MKD, EUR, GBP,USD) *

Овој тип на фонд инвестира најмалку 70 % од својот имот во  обврзници без препорачан инвестициски рејтинг, со 

просечно приспособено времетраење на портфолиото треба да е помеѓу 3 и 7 години во хартии од вредност со висок 

принос деноминирани или  осигуран (hedged)  во одредената валута, без оглед на седиштето на должникот 

Долгорочен

(Long Term)

 Овој тип на фонд инвестира најмалку 70 % од својот имот во обврзници без препорачан инвестициски рејтинг, со 

просечно приспособено времетраење на портфолиото  подолго од 7 години, во хартии од вредност со висок принос 

деноминирани во различни валути.    

 со валута (MKD, EUR, GBP,USD) *

Овој тип на фонд инвестира најмалку 70 % од својот имот во обврзници без препорачан инвестициски рејтинг, со 

просечно приспособено времетраење на портфолиото  подолго од 7 години., во хартии од вредност со висок принос 

деноминирани или  осигуран (hedged)  во одредената валута, без оглед на седиштето на должникот 

Неспецифициран

(Unspecified)

Овој тип на фонд инвестира најмалку 70 % од својот имот во обврзници без препорачан инвестициски рејтинг, со 

неспецифицирано просечно приспособено времетраење на портфолиото на хартии од вредност со висок принос 

деноминиран  во различни валути.      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЕЛА 9

Глобал со валута

Фонд кој  го вложува својот имот во хартии од вредност со фиксен принос издадени или гарантирани од издавачи во 

најмалку два региони со пазари во развој. Најмалку 70% од имотот треба да е изложен во кошница на валути од 

пазарите во развој

Латинска Америка  со валута

Фонд кој најмалку 80% од својот имот го вложува во хартии од вредност со фиксен принос издадени или гарантирани 

од издавачи од Јужна Америка. Најмалку 70% од имотот треба да е изложен на кошница на валути од пазарите во 

развој

КАТЕГОРИИ НА ОБВРЗНИЧКИ ФОНДОВИ
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Африка со валута

Фонд кој најмалку 80% од својот имот го вложува во хартии од вредност со фиксен принос издадени или гарантирани 

од издавачи од Африка  . Најмалку 70% од имотот треба да е изложен на кошница на валути од пазарите во развој

Африка

Среден Исток 

и Северна 

Африка

Глобал

Латинска 

Америка

Азија и Пацифик со валута

Фонд кој најмалку 80% од својот имот го вложува во хартии од вредност со фиксен принос издадени или гарантирани 

од издавачи од Азија . Најмалку 70% од имотот треба да е изложен на кошница на валути од пазарите во развој

Азија и 

Пацифик

Европа со валута

Фонд кој најмалку 80% од својот имот го вложува во хартии од вредност со фиксен принос издадени или гарантирани 

од издавачи од Европа . Најмалку 70% од имотот треба да е изложен во кошница на валути од пазарите во развој

Европа

Глобал 

Фонд кој најмалку 80% од својот имот го вложува во хартии од вредност со фиксен принос издадени или гарантирани 

во најмалку два региони со пазари во развој

Латинска Америка 

Фонд кој најмалку 80% од својот имот го вложува во хартии од вредност со фиксен принос издадени или гарантирани 

од издавачи од Јужна Америка

Азија и Пацифик

Фонд кој најмалку 80% од својот имот го вложува во хартии од вредност со фиксен принос издадени или гарантирани 

од издавачи од Азија 

Европа

Фонд кој најмалку 80% од својот имот го вложува во хартии од вредност со фиксен принос издадени или гарантирани 

од издавачи од Европа 

Африка

Фонд кој најмалку 80% од својот имот го вложува во хартии од вредност со фиксен принос издадени или гарантирани 

од издавачи од Африка 

Среден Исток и Северна Африка

Фонд кој најмалку 80% од својот имот го вложува во хартии од вредност со фиксен принос издадени или гарантирани 

од издавачи од Среден Исток и Северна Африка 

Среден Исток и Северна Африка   со валута

Фонд кој најмалку 80% од својот имот го вложува во хартии од вредност со фиксен принос издадени или гарантирани 

од издавачи од Среден Истик и Северна Африка . Најмалку 70% од имотот треба да е изложен на кошница на валути од 

пазарите во развој



 

 

 

 

 

ПРОМЕНЛИВА КАМАТНА 

СТАПКА

* валутите во табелата се ставени како примери, тие се ставаат во класификацијата  по потреба

КАТЕГОРИИ НА ОБВРЗНИЧКИ ФОНДОВИ

Променлива каматна стапка ( EUR, GBP,USD)*

Фонд кој најмалку 70% од својот имот го инвестира во обврзници со променлива каматна стапка. 70% од нивниот имот 

треба да е  деноминиран или осигуран (hedged)   во одреден валута.  

ТАБЕЛА10

ПОВРЗАНИ СО 

ИНФЛАЦИЈА

КАТЕГОРИИ НА ОБВРЗНИЧКИ ФОНДОВИ

Обврзнички фондови - поврзани со инфлација  ( EUR, GBP,USD)*

Фонд кој најмалку 70% од својот имот го инвестира во државни или корпоративни обврзници поврзани со стапката на 

инфлација(inflation-linked bonds). 70% од нивниот имот треба да е  деноминиран или осигуран (hedged) во одредена 

валута.  

* валутите во табелата се ставени како примери, тие се ставаат во класификацијата  по потреба

ТАБЕЛА 11



 

 

 

 

 

 

ФЛЕКСИБИЛЕН

КАТЕГОРИИ НА ОБВРЗНИЧКИ ФОНДОВИ

Флексибилен обврзнички фонд ( EUR, GBP,USD)*

Овој тип на фондови својот имот го инвестираат  во  диверзифицирана кошничка од  хартии од вредност со фиксен 

принос и имаат флексибилност за прилагодување на изложеноста на кредитниот квалитет, пазарите во развој и  

каматната стапка. 70% од нивниот имот треба да е  деноминиран или осигуран (hedged)    во одредена валута.  

* валутите во табелата се ставени како примери, тие се ставаат во класификацијата  по потреба

ТАБЕЛА 12



 

ТАБЕЛА 13

КАТЕГОРИИ НА КОМБИНИРАНИ ФОНДОВИ (Multi-asset funds)

Г

Л

О

Б

А

Л

Н

И

Р

А

З

В

И

Е

Н

И

 

П

А

З

А

Р

И

АГРЕСИВЕН

Комбиниран - глобален агресивен, развиени пазари

Фондот кој инвестира низ целиот свет во развиени пазари со ограничување од минимум 65% во хартии од вредност со 

варијабилен принос, со остаток од портфолиото кое го инвестира во должнички хартии од вредност,  парични средства и 

парични еквиваленти без ограничување на специфичена земја/регион или валута

Комбиниран - глобален флексибилен

Овој тип на фонд го распределува својот имот глобално во различни хартии од вредност со варијабилен принос, должнички 

хартии од вредност,  парични средства и парични еквиваленти издадаени во повеќе валути

Комбиниран - глобален флексибилен, со валута (MKD, EUR, USD...) *

Овој тип на фонд го распределува својот имот глобално во различни хартии од вредност со варијабилен принос, должнички 

хартии од вредност,  парични средства и парични еквивалентисо минимум 70% од имотот деноминиран или   осигуран (hedged) 

во одредена валута

ДЕФАНЗИВЕН

БАЛАНСИРАН

ДЕФАНЗИВЕН

Комбиниран - глобален дефанзивен, развиени пазари

Фондот кој инвестира низ целиот свет во развиени пазари со ограничување од максимум 35% во хартии од вредност со 

варијабилен принос, со остаток од портфолиото кое го инвестира во должнички хартии од вредност,  парични средства и 

парични еквиваленти без ограничување на специфичена земја/регион или валута

Комбиниран - глобален дефанзивен, развиени пазари со валута (MKD, EUR, USD...) *

Фондот кој инвестира низ целиот свет во развиени пазари со ограничување од максимум 35% во хартии од вредност со 

варијабилен принос, со остаток од портфолиото кое го инвестира во должнички хартии од вредност,  парични средства и 

парични еквиваленти со минимум 70% од имотот деноминиран или   осигуран (hedged) во одредена валута

БАЛАНСИРАН

Комбиниран - глобален флексибилен, развиени пазари со валута (MKD, EUR, USD...) *

Овој тип на фонд го распределува својот имот глобално на развиени пазари во различни хартии од вредност со варијабилен 

принос, должнички хартии од вредност,  парични средства и парични еквиваленти со минимум 70%  имот деноминиран  или  

осигуран (hedged) со одредена валута

* валутите во табелата се ставени како примери, тие се ставаат во класификацијата  по потреба
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Комбиниран - глобален дефанзивен со валута (MKD, EUR, USD...) *

Фондот кој инвестира низ целиот свет со ограничување од максимум 35% во хартии од вредност со варијабилен принос, со 

остаток од портфолиото кое го инвестира во должнички хартии од вредност и парични средства со минимум 70%  од имотот 

треба да е деноминиран или  осигуран  (hedged) со одредената валута

Комбиниран - глобален агресивен

Фондот кој инвестира низ целиот свет со ограничување од минимум 65% во хартии од вредност со варијабилен принос, со 

остаток од портфолиото кое го инвестира во должнички хартии од вредност,  парични средства и парични еквиваленти без 

ограничување на специфичена земја/регион или валута

Комбиниран - глобален дефанзивен

Фондот кој инвестира низ целиот свет со ограничување од максимум 35% во хартии од вредност со варијабилен принос, со 

остаток од портфолиото кое го инвестира во должнички хартии од вредност,  парични средства и парични еквиваленти без 

ограничување на специфичена земја/регион или валута

Комбиниран - глобален агресивен, развиени пазари со валута (MKD, EUR, USD...) *

Фондот кој инвестира низ целиот свет  во развиени пазари со ограничување од  35% до 65% во хартии од вредност со 

варијабилен принос, со остаток од портфолиото кое го инвестира во должнички хартии од вредност и парични средства со 

минимум 70%  од имотот  да е деноминиран или   осигуран (hedged) со одредената валута

ФЛЕКСИБИЛЕН

АГРЕСИВЕН

ФЛЕКСИБИЛЕН

Комбиниран - глобален

Фондот кој инвестира низ целиот свет со ограничување од 35% до 65%  во хартии од вредност со варијабилен принос, со остаток 

од портфолиото кое го инвестира во должнички хартии од вредност и парични средства без ограничување на специфичена 

земја/регион или валута

Комбиниран - глобален со валута (MKD. EUR, USD...) *

Фондот кој инвестира низ целиот свет со ограничување од 35% до 65%  во хартии од вредност со варијабилен принос, со остаток 

од портфолиото кое го инвестира во должнички хартии од вредност со минимум 70%  од имотот треба да е деноминиран или 

или  осигуран (hedged) со одредената валута

Комбиниран - глобален агресивен со валута (MKD, EUR, USD...) *

Фондот кој инвестира низ целиот свет  со ограничување од  35% до 65% во хартии од вредност со варијабилен принос, со остаток 

од портфолиото кое го инвестира во должнички хартии од вредност и парични средства со минимум 70%  од имотот треба да е 

деноминиран или или  осигуран (hedged) со одредената валута

Комбиниран - глобален флексибилен, развиени пазари

Овој тип на фонд го распределува својот имот глобално на развиени пазари во различни хартии од вредност со варијабилен 

принос, должнички хартии од вредност,  парични средства и парични еквиваленти издадаени во повеќе валути

Комбиниран - глобален, балансиран развиени пазари

Фондот кој инвестира низ целиот свет во развиени пазари со ограничување од 35% до 65%  во хартии од вредност со варијабилен 

принос, со остаток од портфолиото кое го инвестира во должнички хартии од вредност и парични средства без ограничување на 

специфичена земја/регион или валута

Комбиниран - глобален, балансиран развиени пазари  со валута (MKD. EUR, USD...) *

Фондот кој инвестира низ целиот свет во развиени пазари со ограничување од 35% до 65%  во хартии од вредност со варијабилен 

принос, со остаток од портфолиото кое го инвестира во должнички хартии од вредност со минимум 70%  од имотот  

деноминиран или   осигуран (hedged) со одредената валута



 


