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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4633. 
Врз основа на член 9, член 13, член 14, член 17, 

член 18 и член 19 од Законот за инвестициски фондови 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
12/2009, 67/2010, 24/2011 и 188/2013), а постапувајќи 
по барањата заведени под број УП 01 08-67, УП 01 08-
68, УП 01 08-69, УП 01 08-70 доставени на ден 
29.5.2014 година од страна на ВФП Фонд Менаџмент 
АД Скопје – во основање, Комисијата за хартии од 
вредност на седницата одржана на ден 19.9.2014 годи-
на донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИ-

ЦИСКИ ФОНДОВИ 
 
1. Се дава одобрение за основање на Друштвото за 

управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Ме-
наџмент АД Скопје, со седиште на ул. „Васил Глави-
нов“ бр. 14-1/8 во Скопје, Република Македонија.  

2. Друштвото за управување со инвестициски фон-
дови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје ќе има 
единствен предмет на работење - основање и управува-
ње со отворени инвестициски фондови согласно член 6 
став 1 од Законот за инвестициски фондови. 

3. Се дава согласност на пречистениот текст на Ста-
тутот на Друштвото за управување со инвестициски 
фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје донесен на 
ден 13.08.2014 година. 

4. Се дава согласност на правното лице ВФП Оси-
гурително брокерски друштво АД Скопје со седиште 
на ул. Загребска бр 28Б локал 19 од Скопје да се стекне 
со квалификувано учество во ДУИФ ВФП Фонд Ме-
наџмент АД Скопје, односно да се стекне со акции со 
право на глас чиј вкупен кумулативен износ надминува 
50% од вкупно издадените акции со право на глас на 
друштвото. 

5. Се дава согласност на лицето Петар Андреевски 
да се стекне со квалификувано учество во ДУИФ ВФП 
Фонд Менаџмент АД Скопје, односно да се стекне со 
акции со право на глас чиј вкупен кумулативен износ 
надминува 10% од вкупно издадените акции со право 
на глас на друштвото. Лицето Петар Андреевски може 
дополнително да се стекнува со акции чиј вкупен 
кумулативен износ не надминува 20% од вкупно изда-
дените акции на друштвото без да побара претходна 
согласност од Комисијата. 

6. Се дава согласност на лицето Артон Лена да се 
стекне со квалификувано учество во ДУИФ ВФП Фонд 
Менаџмент АД Скопје, односно да се стекне со акции 
со право на глас чиј вкупен кумулативен износ 
надминува 10% од вкупно издадените акции со право 
на глас на друштвото. Лицето Артон Лена може допол-
нително да се стекнува со акции чиј вкупен 
кумулативен износ не надминува 20% од вкупно изда-
дените акции на друштвото без да побара претходна 
согласност од Комисијата. 

7. Се дава согласност за именување на лицето Пе-
тар Андреевски за извршен член на Одборот на дирек-
тори, односно главен извршен директор на Друштвото 
за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд 
Менаџмент АД Скопје.  

8. Се дава согласност за именување на лицето 
Артон Лена за извршен член на Одборот на директори, 
односно извршен директор на Друштвото за управува-
ње со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент 
АД Скопје. 

9. Согласноста од точките 7 и 8 се дава во времет-
раење до првото годишно собрание на друштвото. 

10. Друштвото за управување со инвестициски фон-
дови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје е должно до 
Комисијата за хартии од вредност да достави извод од 
извршената регистрација во рок од петнаесет дена по 
извршениот упис во Трговскиот регистар. 

11. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сување, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. УП 1 08-67 Комисија за хартии од вредност 

19 септември 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р ЕлизабетаЧингаровска, с.р. 
__________ 

4634. 
Врз основа на член 190 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 
188/2013 и 43/2014) и врз основа на член 38 став 4 од 
Законот за инвестициски фондови („Службен весник 
на Република Македонија“ број 12/2009, бр. 67/2010,  
24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија на седницата одржана на ден 
19.9.2014 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ, ПОСТАПКАТА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕН-
ТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕ-
ЊЕ  НА  ДРУШТВОТО  ЗА УПРАВУВАЊЕ СО И 

НВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот, постапката и потреб-

ната документација за добивање дозвола за работење 
на друштвото за управување со инвестициски фондови 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
27/2010) член 9 став 2 се менува и гласи: 

 (2) Во случај уверението/свидетелството/диплома-
та за степенот на стручна подготовка на членовите на 
управниот одбор односно извршните членови на Одбо-
рот на директори да е стекнато во странство, до Коми-
сијата се доставува доказ дека стекнатото увере-
ние/свидетелство/диплома е нострифицирано/а од над-
лежен орган во Република Македонија. 

 
Член 2 

Постапките кои се почнати, а не се завршени пред 
денот на влегување во сила на овој Правилник ќе про-
должат согласно одредбите од овој Правилник. 

           
Член 3 

Со влегување во сила на овој Правилник престану-
ва да важи Правилникот  за изменување на Правилни-
кот за начинот, постапката и потребната документација 
за добивање дозвола за работење на друштвото за уп-
равување со инвестициски фондови („Службен весник 
на РМ“ бр. 113/2014) од времен карактер. 

          
Член 4 

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

 
Бр. 03-1597/1 Комисија за хартии од вредност 

19 септември 2014 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р ЕлизабетаЧингаровска, с.р. 


