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(3) Од  денот на доставување на решението за пов-
лекување на согласноста за именување на членови на 
управниот одбор, односно извршните членови на одбо-
рот на директори на друштвото за управување од стра-
на на Комисијата, истите не можат да вршат каква било 
функција во друштвото за управување. 

   
 

Член 7 
Барањето за давање согласност за именување на 

кандидати за членови на управниот одбор, односно из-
вршни членови на одборот на директори на ДУИФ се 
поднесува до Комисијата најмалку два месеци пред 
истекот на периодот за кој е дадена согласност од Ко-
мисијата за именување на постојните членови освен во 
случај на виша сила(vis major).  

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија”. 
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466. 
Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии 

од вредност  („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), и член 5 став 4 од 
Законот за инвестициски фондови („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 12/2009), Комисијата за 
хартии од вредност, на седницата одржана на 8.02.2010 
година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРУКТУРАТА, ПРЕСМЕТ-
КАТА И НАЧИНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДС-
ТВАТА НА МИНИМАЛНАТА ОСНОВНА ГЛАВ-
НИНА НА ДРУШТВОТО ЗА  УПРАВУВАЊЕ СО  

ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ 
 

Член 1 
Со Правилникот за утврдување на структурата, 

пресметката и начинот на одржување на средствата на 
минималната основна главнина на друштвото за упра-
вување со инвестициски фондови (во понатамошниот 
текст правилник) се уредува структурата, пресметката 
и начинот на одржување на средствата на минималната 
основна главнина на друштвото за управување со инве-
стициски фондови.  

 
Член 2 

Друштвото за управување со инвестициски фондо-
ви (во понатамошниот текст друштвото) мора во секој 
момент да одржува средства на минималната основна 
главнина во износ од една четвртина од годишните 
фиксни трошоци остварени во претходната деловна го-
дина. 

 
Член 3 

Годишни фиксни трошоци на друштвото се: тро-
шоци за вработени (годишни бруто плати за предви-
дениот број на редовно вработени лица во друштвото 
и други надоместоци од плати согласно колективен 

договор), трошоци за наемнина (годишен трошок за 
деловниот простор каде што работи друштвото вклу-
чувајќи ги трошоците за струја, вода, греење и одржу-
вање), членарини, трошоци за консалтинг услуги врз 
основа на годишни договори, други трошоци и надо-
местоци кои имаат фиксен карактер и трошоци за 
одржување на софтверските и хардварските  аплика-
ции на друштвото. 

 
Член 4 

Средствата на минималната основна главнина кои 
друштвото треба да ги одржува во секој момент се: 

- Пари и салда на готовинските сметки (жиро сме-
тка и девизна сметка); 

- Орочените депозити кои се депонирани во финан-
сиски институции; 

- Државни хартии од вредност кои ги издава Репуб-
лика Македонија и Народна Банка на Република Маке-
донија, а за кои гарантира Република Македонија. 

 
Член 5 

Долгорочните должнички хартии од вредност со 
кои се тргува во Република Македонија се вреднуваат 
по објективна вредност на денот на пресметка и за 
истата се зема официјалната дневна просечна цена на 
определената хартија од вредност постигната на регу-
лиран пазар односно друг организиран пазар на денот 
на пресметка. 

 
Член 6 

На почеток на секоја финансиска година друштвото 
до Комисијата за хартии од вредност треба да достави 
пресметка на износот на остварените  фиксни трошоци 
во текот на претходната деловна година, со структура 
определена со овој Правилник. 

 
Член 7 

(1) Друштвото е должно во рок од пет дена од исте-
кот на претходниот месец да ја извести Комисијата за 
начинот на одржување на средствата на минималната 
основна главнина за секој ден од претходниот месец. 

(2) Друштвото е должно да го изготви извештајот за 
начинот на одржување на средствата на минималната 
основна главнина во форма пропишана во прилог 1 од 
овој Правилник и истиот електронски да го достави до 
Комисијата за хартии од вредност во пропишаниот рок 
од став 1 на овој член. 

 
Член 8 

Друштвото е должно во согласност со законските 
прописи да ги чува извештаите на истиот начин како и 
другата документација. 

 
Член 9 

Комисијата за хартии од вредност врши контрола 
на износот, одржувањето и начинот на пресметка на 
средствата на минималната основна главнина на друш-
твото.  

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од  об-
јавувањето  во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 
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