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Врз основа на член 190 став 1 и член 17 став 9 од Законот за инвестициски 

фондови (Службен весник на Република Македонија бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 
188/2013, 145/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија на седницата одржана на 26.09.2016 година донесе: 
 

Правилник за формата и содржината на барањето за добивање согласност 
на статутот на друштво за управување со инвестициски фондови и неговите 

измени и дополнувања 
 

Член 1 
 

Со Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање 
согласност на статутот на друштво за управување со инвестициски фондови и 
неговите измени и дополнувања се пропишува формата и содржината на барањето 
за добивање согласност на статутот на друштво за управување со инвестициски 
фондови и неговите измени и дополнувања (во понатамошниот текст:Правилник). 
 

Член 2 
 

За добивање согласност на статутот на друштво за управување со 
инвестициски фондови и неговите измени и дополнувања, до Комисијата за хартии 
од вредност на Република Македонија (во понатамошниот текст Комисија) се 
поднесува барање во писмена или електронска форма. 
 
 Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува до Комисијата исклучиво на 

пропишаниот образец: “Барање за добивање согласност на статутот на друштво за 

управување со инвестициски фондови и неговите измени и дополнувања (Образец 

Б-ДСС)”, кој е составен дел на овој Правилник и ги содржи следните елементи: 

 
 - назив на друштвото за управување со инвестициски фондови кое го 
поднесува барањето; 
 - единствен матичен број на субјектот на друштвото за управување со 
инвестициски фондови кое го поднесува барањето; 
 - адреса на седиштето на друштвото; 
 - контакт телефон;  
 - листа на доставена документација во прилог на барањето; 
 - причини поради кои се менува/дополнува статутот; 

- адреса за контакт и  
- место и датум на поднесување на барањето. 
 
Образецот Б-ДСС треба да е испишан електронски, уредно, читливо, без 

корекции и да биде потпишан со своерачен потпис на овластеното лице на 
друштвото за управување со фондови ако барањето се поднесува во писмена 
форма или со квалификуван дигитален сертификат ако барањето се поднесува во 
електронска форма. 
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Член 3 

 
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија.“ 
 
 
Број 03-743/3 
Скопје, 26.09.2016 година 
 
 
 
      Комисија за хартии од вредност на 
       Република Македонија 
        Претседател 
       М-р Елизабета Чингаровска  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 1- Образец Б-ДСС 
 
ДО КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Предмет: Барање за добивање согласност на статутот на друштво за 
управување со инвестициски фондови и неговите измени и дополнувања 

Од  _______________________________ (назив на друштвото за управување 
со инвестициски фондови кое го поднесува барањето) 

Единствен матичен број на субјектот на друштвото за управување со 
инвестициски фондови: _________________________ 

Адреса на седиштето на друштвото: ____________________ 

Контакт телефон: _____________________ 

Врз основа на член 17 од Законот за инвестициски фондови се обраќаме до 
Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија со барање за 
добивање согласност на статутот на друштво за управување со инвестициски 
фондови/барање за согласност за измените и дополнувањата на статутот на 
друштво за управување со инвестициски фондови.* 

Во прилог на барањето ја поднесувам следната документација: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________ 

 

Причини поради кои се менува/дополнува статутот: 

 

 

 

 

Ве молам за Вашата одлука да ме известите на следната адреса: 

_____________________________________________________________ 
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_______________________________ 
(своерачен потпис, односно 
квалификуван дигитален 
сертификат ) 

  

 

 

 

 

_______________________________ 
(име и презиме) 

 _______________________________ 
(место и датум) 

* во поднесеното барање се означува типот на барањето кое се поднесува         

(барање за добивање согласност на статутот на друштво за управување со 

инвестициски фондови или барање за согласност за измените и 

дополнувањата на статутот на друштво за управување со инвестициски 

фондови) 


