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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија, 

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат 

У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
 ЗАКОНОТ ЗА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ  

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за инвестициски 

фондови,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 

февруари 2016 година.  

Бр. 08-840/1 Претседател 
8 февруари 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

Претседател  

на Собранието на Република  

 Македонија,  
Трајко Вељаноски, с.р.  

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

 ЗА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ  

Член 1  
Во Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ број 

12/2009, 67/10, 24/11, 188/13 и 145/15), во членот 9 став (4) се менува и гласи:  
 „Комисијата ги пропишува формата и содржината на барањето од ставот (1) на овој  
член и начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на 
друштвото за управување.“  

Член 2  

Во членот 10 став (1) зборот „календарски“ се брише.  

Член 3  
Во членот 11 став (1) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите: „врз основа на претходно доставено барање за издавање дозвола за 
работење на подружница.“  

Ставот (6) се менува и гласи:  
„Комисијата ги пропишува формата и содржината на барањето од ставот (1) на овој член 

и начинот, постапката и потребната документација за основање на подружница на странско 
друштво за управување во Република Македонија.“  

 

Член 4  

Во членот 12 став (1) зборот „календарски“ се брише, а зборовите: „став (2)“ се 

заменуваат со зборовите: „ став (1)“.  
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Член 5  

Во членот 13 став (4) зборот „календарски“ се брише.  

 

Член 6  

Во членот 14 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:  

„(3) Овластеното службено лице од Комисијата кое ја води постапката за издавање на 

согласност за стекнување на квалификувано учество во друштво за управување е должно 

доказите од ставот (2) точка 1) на овој член и документот од ставот (2) точка 3) алинеја 1 на 

овој член, по службена должност да ги побара од надлежниот јавен орган во рок од три дена од 

денот на приемот на барањето.  

(4)  Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кого се побарани  

доказите од ставот (2) точка 1) на овој член и документот од ставот (2) точка 3) алинеја 1  

на овој член е должно доказите и документите да ги достави до Комисијата во рок од три дена 

од денот на приемот на барањето од ставот (3) на овој член.“  

Ставовите (3) и  (4) стануваат ставови (5) и (6).  

Ставот (5) кој станува став (7) се менува и гласи:  

„Комисијата ги пропишува формата и содржината на барањето, како и потребната  

документација за стекнување квалификувано учество во друштво за управување од став  

(1) на овој член.“  

 

Член 7  

Во членот 15 став (1) зборот „календарски“ се брише.  

 

Член  8  

Во членот 17 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:  

„(3) Друштвото за управување е должно до Комисијата да поднесе барање за добивање 

согласност на статутот и неговите измени и дополнувања.“  

Во ставот (3) кој станува став (4) зборот „календарски“ се брише. Во 

ставот (4) кој станува став (5) зборот „календарски“ се брише. 

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).  

Во ставот (7) кој станува став (8) зборовите: „став (6) “ се заменуваат со зборовите: 

„став (7)“.  

По ставот (8) се додава нов став (9), кој гласи:  

„(9) Комисијата ги пропишува формата и содржината на барањето од ставот (3) на овој  

член.“  

 

Член 9  

Во членот 18 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:  

„(4) Друштвото за управување е должно до Комисијата да поднесе барање за добивање 

согласност за именување на членови на управниот одбор, односно извршни членови на 

одборот на директори на друштвото за управување.“  

По ставот (4) кој станува став (5) се додаваaт два нови става (6) и (7), кои гласат:  

„(6) Овластеното службено лице од Комисијата кое ја води постапката за издавање на  

согласност за именување на членови на управниот одбор, односно извршни членови на  

одборот на директори на друштвото за управување е должно документите со кои се  

докажува исполнувањето на условите од ставот (5) точки а) и б) на овој член, по службена  

должност да ги побара од надлежните јавни органи во рок од три дена од денот на  

приемот на барањето.  
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(7) Овластеното службено лица од надлежните јавни органи од кои се побарани 

документите со кои се докажува исполнувањето на условите од ставот (5) точки а) и б) на овој 
член се должни документите да ги достават до Комисијата во рок од три дена од денот на 

приемот на барањето од ставот (6) на овој член.“  

Во ставот (5) кој станува став (8) бројот „4“ се заменува со бројот „5“. 

По ставот (8) се додава нов став (9), кој гласи:  

„(9) Комисијата ги пропишува формата и содржината на барањето и потребната 

документација за исполнетоста на условите од ставот (4) на овој член.“  

Член 10  

Во членот 19 став (1) зборот „календарски“ се брише. Во 

ставот (2) зборот „календарски“ се брише.  

Член 11  

Во членот 39 став (5) зборот „календарски“ се брише.  

Член 12  

Во членот 52 став (4) зборот „календарски“ се брише. По 

ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:  

„(5) Комисијата ги пропишува формата и содржината на барањето од ставот (3) на овој  

член.“  

Член 13  
Во членот 54 пред ставот (1) се додава нов став (1), кој гласи:  

„(1) Друштвото за управување поднесува барање до Комисијата за одобрување на 
проспектот на инвестицискиот фонд и за секоја измена и дополнување на проспектот.“  
 Во ставот (1) кој станува став (2) зборот „календарски“ се брише.  

Ставовите (2), (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (3), (4), (5), (6) и, (7).  

По ставот (7) кој станува став (8) се додава нов став (9), кој гласи:  

„(9) Комисијата ги пропишува формата и содржината на барањето од ставот (1) на овој  

член.“  

Член 14  
Во членот 60 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:  

„(3) Документот од ставот (2) алинеја 2 на овој член се обезбедува од евиденцијата на 
Комисијата.“  

Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (4), (5), (6) и (7).  

Член 15  
Во членот 70 по ставот (4) се додаваат три нови става (5), (6) и (7), кои гласат:  

„(5) Податоците од ставот (3) алинеја 2 на овој член се обезбедуваат од евиденцијата на 
Комисијата.  

(6) Овластеното службено лице од Комисијата кое ја води постапката за издавање на 
одобрение за основање на затворен фонд е должно документите од ставот (4) алинеи 4 и 5 на 
овој член кои се однесуваат на изводите од трговскиот регистар за депозитарната банка и за 
друштвото за управување, по службена должност да ги побара од надлежниот јавен орган во 
рок од три дена од денот на приемот на барањето.  

(7)  Овластеното  службено  лице  од  надлежниот  јавен  орган  од  кој  се  побарани  
документите од ставот (4) алинеи 4 и 5 на овој член е должно документите да ги достави  

до Комисијата во рок од три дена од денот на приемот на барањето од ставот (6) на овој  

член.“  
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Ставот (5) станува став (8).  

Член 16  

Во членот 71 став (2) зборот „календарски“ се брише.  

 

Член  17  
По членот 144 се додава нов член 144-а, кој гласи:  

 

„Член 144-а  

(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на овластеното службено лице во Комисијата, доколку не донесе решение во 

рокот од членовите 10 став (1), 12 став (1), 15 став (1), 17, ставови (4) и (5), 19, ставови (1) и (2), 
39 став (5),  52, став (4), 54 став (2),  60, став (6) и 71 став (2) од овој закон.  

(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на овластеното службено лице од Комисијата, доколку во рокот утврден во 
членовите 14 став (3), 18 став (6) и 70 став (6) од овој закон не ги побара потребните 

податоци, докази и документи.  

(3) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на овластеното службено лице во надлежниот јавен орган, доколку во рокот 

утврден во членовите 14 став (4), 18 став (7) и ч70 став (7)   од овој закон не ги обезбеди 

бараните податоци, докази и документи.  

(4) За прекршоците од ставовите (1), (2) и (3) од овој член прекршочни постапки води и 

прекршочни санкции изрекува надлежен суд.“  

Член 18  

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон.  

 

Член 19  

Започнатите   постапки до денот на започнувањето со примената на овој закон ќе 

завршат според законот по кој започнале.  

Член 20  

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената на 

Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна 
постапка („Службен весник на Република Македонија“ брoј 124/15).  
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