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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  
МАКЕДОНИЈА 

3044. 
Врз основа на член 210 став (2) од Законот за 

странци („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 97/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 108/19), Владата на Република Север-
на Македонија, на седницата, одржана на 10 септември 
2019 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТАЈНОСТ, ЗАШТИТА И 
БЕЗБЕДНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ СОДРЖАНИ ВО 
ИНТЕГРИРАНАТА БАЗА НА ПОДАТОЦИ ЗА 
СТРАНЦИ ВКЛУЧУВАЈЌИ ПОДАТОЦИ ЗА АЗИЛ,  

МИГРАЦИИ И ВИЗИ 
 

Член 1 
Со оваа уредба се уредуваат обезбедувањето на тај-

носта, заштитата и безбедноста на податоците содржа-
ни во Интегрираната база на податоци за странци вклу-
чувајќи податоци за азил, миграции и визи (во ната-
мошниот текст: Базата). 

 
Член 2 

Обезбедувањето тајност и заштита на податоците 
содржани во Базата (во натамошниот текст: подато-
ците) се врши со примена на технички и организациски 
мерки од страна на надлежните органи согласно закон 
и прописите донесени врз основа на закон. 

 
Член 3 

Примената на техничките и организациските мерки 
од членот 2 од оваа уредба, од страна на надлежните 
органи се врши согласно прописите за заштита на лич-
ните податоци. 

 
Член 4 

(1) Лицата вработени во Министерството за внат-
решни работи и Министерството за труд и социјална 
политика на кои им е доделен пристап, ги користат и 
обработуваат податоците со извршување на своите ра-
ботни задачи на соодветни работни станици на кои се 
инсталирани апликации како дел од информацискиот 
системот на Министерството за внатрешни работи со 
кој се пристапува до податоците. 

(2) Лицата вработени во Министерството за надво-
решни работи и Агенцијата за вработување на Репуб-
лика Северна Македонија кои пристапуваат до подато-
ците преку сопствени информациски системи, ги ко-
ристат и обработуваат податоците со извршување на 
своите работни задачи на соодветни работни станици 
на кои се инсталирани апликации како дел од овие ин-
формациски системи. 

(3) Инсталирањето на апликациите како и сервиси-
рањето на техничката опрема во врска со работните 
станици од ставот 1 на овој член се врши од страна на 
овластени лица од надлежните органи или надворешни 
субјекти определени од страна на корисниците на Ба-
зата. 

(4) Надлежните органи спроведуваат процес на кон-
тинуирано информирање (обука) на лицата кои приста-
пуваат до Базата, за нивните непосредни обврски и од-
говорности за заштита на личните податоци. 

(5) Надлежните органи вршат периодични контро-
лори над примената на мерките за обезбедување тај-
ност, заштита и безбедност на податоците содржани во 
Базата според однапред определена динамика, соглас-
но прописите за заштита на личните податоци и други 
прописи. 

 
Член 5 

(1) На лицата од членот 4 став 1 од оваа уредба им 
се креира единствено корисничко име и соодветна ло-
зинка, со помош на кои тие се идентификуваат во де-
лот на информацискиот систем на Министерството за 
внатрешни работи со кој се пристапува до податоците. 

(2) Со корисничкото име и лозинката од ставот 1 на 
овој член лицата не можат да им овозможат пристап до 
податоците на други лица. 

 
Член 6 

Делот од информацискиот систем на Министер-
ството за внатрешни работи со кој се пристапува до по-
датоците поседува потсистем за управување со корис-
ничките имиња и за управување со лозинки за корис-
ничките имиња (во натамошниот текст: потсистемот). 

 
Член 7 

(1) Со управувањето на корисничките имиња од 
страна на потсистемот се овозможува пристап до соод-
ветно ниво на пристап определено со групи и улоги 
согласно работните задачи утврдени за конкретни ра-
ботни места во Министерството за внатрешни работи, 
односно во Министерството за труд и социјална поли-
тика. 

(2) Покрај управувањето со корисничките имиња од 
ставот 1 на овој член, потсистемот овозможува и прис-
тап до делот од системот на Министерството за внат-
решни работи со кој се пристапува до податоците и со 
употреба на кориснички имиња креирани во други со-
одветни информациски системи на Министерството за 
надворешни работи и Агенцијата за вработување на Ре-
публика Северна Македонија. 

 
Член 8 

Со управувањето со лозинките за корисничките 
имиња, потсистемот овозможува: 

- лицата да ги изберат или променат своите ло-
зинки; 

- избор на квалитетни лозинки кои претставуваат 
комбинација на најмалку осум алфанумерички каракте-
ри (од кои минимум една голема буква) и специјални 
знаци; 

- промена на лозинките на одреден временски пери-
од не подолг од три месеци; 

- лицата да извршат промена на привремената ло-
зинка при првото пријавување на системот; 

- меморирање и пренесување на лозинките во заш-
титена (криптирана или хеширана) форма; 

- одржување на листа на претходно користени ло-
зинки за соодветното лице и спречување на нивно пов-
торно користење; 

- неприкажување на лозинките на екран при нивно-
то внесување; 

- памтење на датотеките за лозинки одделно од ос-
танатите системски податоци на апликацијата; 

- автоматизирано одјавување од информацискиот 
систем после изминување на определен период на не-
активност (не подолг од 15 минути) и повторно активи-
рање на системот со одново внесување на корисничко-
то име и лозинка; 



 Стр. 4 - Бр. 192                                                                             18 септември 2019 
 

- автоматизирано блокирање на корисничкото име 
на лицето после негови три неуспешни обиди за наја-
вување, по што одредените лица назначени од страна 
на надлежниот орган започнуваат постапка за утврду-
вање на причините; 

- деактивирање на корисничките имиња и ресетира-
ње на лозинките на корисничките имиња преку соодве-
тен механизам. 

 
Член 9 

(1) Во делот од информацискиот систем на Минис-
терството за внатрешни работи со кој се пристапува до 
податоците се забележува секој пристап до податоци 
за: корисничкото име, работната станица од каде се 
пристапува до делот од информацискиот систем на 
Министерството со кој се пристапува до податоците, 
датумот и времето на пристапување, нивото на приста-
пот, податоците до кои е пристапено, записот за секое 
пристапување и записот за автоматско отфрлање од ин-
формацискиот систем, како и пристапите до податоци-
те кои доаѓаат од информациските системи на Минис-
терството за надворешни работи и Агенцијата за врабо-
тување на Република Северна Македонија. 

(2) Во забележувањето од ставот 1 на овој член се 
внесуваат и податоци за секој обид на неавторизиран 
пристап до податоците, како и податоци за идентифи-
кување на информацискиот систем од кој се врши над-
ворешен обид за пристап до оперативните функции на 
делот од информацискиот систем на Министерството 
за внатрешни работи кој овозможува пристап до пода-
тоците без потребното ниво на авторизација, како и по-
датоци за директниот пристап до Базата од страна на 
администраторите на Базата. 

(3) Евиденцијата во која се забележува секој прис-
тап до податоците содржани во информацискиот сис-
тем од овој член, се чуваат најмалку пет години. 

(4) Офицерот за заштита на личните податоци од 
надлежните органи најмалку еднаш месечно врши пе-
риодични проверки на евиденцијата во која се забеле-
жани податоците за пристапувањето до информациски-
от систем од овој член, за што изготвува извештај. 

 
Член 10 

(1) Техничката опрема која го овозможува функци-
онирањето на делот од информацискиот систем на Ми-
нистерството за внатрешни работи со кој се пристапува 
до податоците (базните сервери, апликативните сер-
вери, серверот за извештаи, рутерите, свичевите и ог-
нените ѕидови) е сместена во посебни простории во 
Министерството за внатрешни работи кои имаат кон-
трола и набљудување на пристапот. 

(2) Со контролата на пристап се врши идентифика-
ција и се овозможува пристап во просториите само на 
лицата кои вршат администраторско одржување на Ба-
зата, при што се прибележуваат податоци за датумот, 
времето на влез и излез и името и презимето на лицето 
кое влегува, од страна на надлежната организациска 
единица во Министерството за внатрешни работи. 

(3) Набљудувањето на пристапот до просториите се 
врши континуирано со видео надзор, согласно пропи-
сите од оваа област. 

(4) Во случај кога е потребен пристап на друго лице 
до просториите, истото се спроведува со придружба и 
надгледување од страна на лицата определени во ста-
вот 2 на овој член. 

(5) Просториите од ставот 1 на овој член се зашти-

туваат од ризиците во опкружувањето преку примена 

на мерки и контроли со кои се намалува ризикот од по-

тенцијални закани вклучувајќи кражба, пожар, експло-

зии, чад, вода, прашина, вибрации, хемиски влијанија, 

пречки во снабдувањето со електрична енергија и елек-

тромагнетно зрачење. 

 

Член 11 

Безбедноста на податоците се врши со правење на 

сигурносни копии, архивирање и чување на подато-

ците, повторно враќање на зачуваните податоци, како и 

со остварување на безбедна комуникација помеѓу над-

лежните органи во процесот на поврзување и синхро-

низирање на нивните информациски системи. 

 

Член 12 

(1) Сигурносни копии на податоците се прават се-

кој работен ден, на крајот од работната седмица и секој 

последен работен ден во месецот. 

(2) Сигурносните копии се прават на начин со кој 

се гарантира постојана можност за реконструирање на 

податоците во состојба во која биле пред да бидат изгу-

бени или уништени. 

(3) При администраторското одржување на Базата 

се проверува функционалноста на сигурносните копии 

за вршење на реконструкција на податоците, при што 

се составува записник за извршената проверка. 

(4) Сигурносните копии се чуваат надвор од објек-

тот во кој се наоѓаат просториите од членот 10 став 1 

од оваа уредба и се физички и криптографски заштите-

ни од било каква модификација. 

 

Член 13 

Остварување на безбедна комуникација помеѓу над-

лежните органи во процесот на поврзување и синхро-

низирање на нивните информациски системи се оства-

рува со пренесување на криптирани или посебно заш-

титени со соодветни мерки податоци, кои гарантираат 

дека тие нема да бидат читливи при нивниот пренос. 

 

Член 14 

Пријавување, реакција и санирање на инциденти, 

надлежните органи го вршат согласно прописите за 

заштита на личните податоци. 

 

Член 15 

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува 

да важи Уредбата за обезбедување на тајност, заштита 

и безбедност на податоците содржани во интегрирана-

та база на податоци за странци вклучувајќи податоци 

за азил, миграции и визи („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 119/12). 

 

Член 16 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Север-

на Македонија“. 

 

Бр. 45-5613/1   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3045. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на 

седницата, одржана на 10 септември 2019 година, до-
несе            

                           

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ - БИРО ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за внатрешни работи - Биро за јав-
на безбедност бр. 09-3657/2 од 19.8.2019 година.  

   
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-6523/16   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3046. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 

145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 10 септември 2019 година, до-
несе            

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 

ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈАВНО ПРЕТ-

ПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИ  

ШУМИ НАЦИОНАЛНИ ШУМИ П.О-СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Јавно претпријатие за  стопанисување со државни 
шуми Национални шуми П.О-Скопје бр. 09-3670/2 од 
19.8.2019 година.  

   
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-6523/17   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

3047. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 

145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 

64/18), Владата на Република Северна Македонија, на 

седницата, одржана на 10 септември 2019 година, до-

несе            

        

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-

лука на Општина Илинден бр. 09-3667/2 од 19.8.2019 

година.  

   

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6523/18   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3048. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 

предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 

145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 

64/18), Владата на Република Северна Македонија, на 

седницата, одржана на 10 септември 2019 година, до-

несе            

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-

ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТ-

РЕШНИ РАБОТИ - БИРО ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-

да на Министерство за внатрешни работи - Биро за јав-

на безбедност бр. 09-3668/2 од 19.8.2019 година.  

   

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6523/19   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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3049. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 
64/18), Владата на Република Северна Македонија, на 
седницата, одржана на 10 септември 2019 година, до-
несе            

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО- 

ОБЛЕШЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Општина Чешиново-Облешево бр. 09-3666/2 од 
19.8.2019 година.  

   
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-6523/20   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3050. 

Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за кон-
трола на опојни дроги и психотропни супстанции 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), 
Владата на Република Северна Македонија, на седни-
цата, одржана на 10 септември 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ 
НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА 
ДРУШТВО  ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И  

УСЛУГИ РЕЈ ГРЕЕН ДОО СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението 

за давање на одобрение за одгледување на канабис за 
медицински цели на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги РЕЈ ГРЕЕН ДОО Скопје со бр. 19-443/7 
од 5. 9.2019 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-6808/1   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
3051. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 
142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр. 98/19), а во врска со член 209 
став 2 од Законот за високото образование* („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 82/18), Владата 
на Република Северна Македонија, на седницата, од-
ржана на 10 септември 2019 година, донесе  

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НАМЕНСКИ СРЕДСТВА НА 

УНИВЕРЗИТЕТОТ  НА  ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА  

ВО ТЕТОВО ЗА 2019 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Универзитетот на Југоисточна 

Европа – Тетово му се доделуваат вкупно 10.500.000 
денари од Буџетот на Република Северна Македонија 
за 2019 година-трет дел, раздел 16001, Програма 4, 
Потпрограма 49, ставка 464. 

 
Член 2 

Средствата утврдени во член 1 од оваа одлука се 

обезбедени од буџетот на Министерството за образова-
ние и наука, сметка 637-буџетски расходи, Програма 4-
Високо образование, Потпрограма 49-Универзитет Ју-
гоисточна Европа, ставка 464.    

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во  „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-6871/1   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

3052. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 
142/16) и член 38 став (5) од Законот за финансиска 
поддршка на инвестиции („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.83/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр.98/19 и 124/19), Вла-
дата на Република Северна Македонија, на седницата, 
одржана на 10 септември 2019 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОР-

МИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА 

БАРАЊАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА  

ИНВЕСТИЦИИ 
 
1. Во Решението за формирање на Комисија за ева-

луација на барањата за финансиска поддршка за инвес-
тиции („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.121/18 и 133/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.139/19), во точка 2, се додава 
нова алинеја 9, која гласи: 

“-Фатиме Коха – член од Кабинетот на министерот 
без ресор, задолжен за регулатива за подобрување на 
инвестициската клима за домашните претпријатија, 
Хисен Џемаили.“ 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-4667/3   Претседател на Владата 

10 септември 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
3053. 

Министерството за транспорт и врски врз основа на член 9 од Уредбата за  начинот на распределба, дис-
трибуција и ревизија на искористеноста  на дозволите за меѓународен превоз на стоки („Сл.весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ бр. 163/18) објавува  
 

П Л А Н 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ТРАНСПОРТНИ ДОЗВОЛИ ЗА 2020 ГОДИНА 
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    Бр. 09-4768/1 Министер 
17 септември 2019 година за транспорт и врски, 
         Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 
3054. 

Врз основа на член 52 став 4 и член 54 од Законот 
за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ 
бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 
23/2016), а постапувајќи по Барање број 02-70/4 од 
16.08.2019 година и Барање број 02-71/4 од 16.8.2019 
година на Друштвото за управување со инвестициски 
фондови КД Фондови АД Скопје (со нов назив Генера-
ли Инвестментс АД Скопје), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Северна Македонија на седни-
цата одржана на ден 12.9.2019 година донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. На Друштвото за управување со инвестициски 

фондови КД Фондови АД Скопје, со нов назив Генера-
ли Инвестментс АД Скопје  со седиште на бул. Парти-
зански одреди бр. 14 А/1-2, Скопје-Центар, се дава 

- Oдобрение на Одлуката од 14.8.2019 година за из-
мени и дополнувањата на Статутот на отворениот ин-
вестициски фонд КД ТОП БРЕНДОВИ, со нов назив 
ГЕНЕРАЛИ ТОП БРЕНДОВИ, поднесена со Барање 
бр.02-70/4 од 16.8.2019 година; 

- Одобрение на Одлуката од 14.8.2019 година за из-
мени и дополнувања на Проспектот на отворениот ин-
вестициски фонд КД ТОП БРЕНДОВИ, со нов назив 
ГЕНЕРАЛИ ТОП БРЕНДОВИ, поднесена со Барање 
бр.02-71/4 од 16.8.2019 година. 

2. Се задолжува Друштвото за управување со ин-
вестициски фондови КД Фондови АД Скопје, со нов 
назив Генерали Инвестментс АД Скопје, кое управува 
со отворениот инвестициски фонд КД ТОП БРЕНДО-
ВИ со нов назив ГЕНЕРАЛИ ТОП БРЕНДОВИ во рок 
од седум дена од денот на добивањето на ова Решение 
да ги објави измените и дополнувањата на Проспектот 
на ГЕНЕРАЛИ ТОП БРЕНДОВИ во најмалку два днев-
ни весника што излегуваат во Република Северна Ма-
кедонија. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“. 

 
Број УП 1 08-70     Комисија за хартии од вредност 

12 септември 2019 година на Република Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
__________ 

3055. 
Врз основа на член 52 став 4 и член 54 од Законот 

за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ 
бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 
23/2016), а постапувајќи по Барање број 02-70/3 од 
16.08.2019 година и Барање број 02-71/3 од 16.8.2019 
година на Друштвото за управување со инвестициски 
фондови КД Фондови АД Скопје (со нов назив Генера-
ли Инвестментс АД Скопје), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Северна Македонија на седни-
цата одржана на ден 12.9.2019 година донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. На Друштвото за управување со инвестициски 

фондови КД Фондови АД Скопје, со нов назив Генера-
ли Инвестментс АД Скопје  со седиште на бул. Парти-
зански одреди бр. 14 А/1-2, Скопје-Центар, се дава 

- Одобрение на Одлуката од 14.8.2019 година за из-
мени и дополнувањата на Статутот на отворениот ин-
вестициски фонд КД КЕШ ДЕПОЗИТ, со нов назив 
ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ, поднесена со Барање бр. 
02-70/3 од  16.8.2019 година;  

- Одобрение на Одлуката од 14.8.2019 година за из-
мени и дополнувања на Проспектот на отворениот ин-
вестициски фонд КД КЕШ ДЕПОЗИТ, со нов назив 
ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ,  поднесена со Барање бр. 
02-71/3 од  16.8.2019 година; 

2. Се задолжува Друштвото за управување со ин-
вестициски фондови КД Фондови АД Скопје, со нов 
назив Генерали Инвестментс АД Скопје, кое управува 
со отворениот инвестициски фонд КД КЕШ ДЕПОЗИТ  
со нов назив ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ во рок од се-
дум дена од денот на добивањето на ова Решение да ги 
објави измените и дополнувањата на Проспектот на 
ГЕНЕРАЛИ КЕШ ДЕПОЗИТ во најмалку два дневни 
весника што излегуваат во Република Северна Македо-
нија. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“. 

 
Број УП 1 08-71     Комисија за хартии од вредност 

12 септември 2019 година на Република Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
__________ 

3056. 
Врз основа на член 52 став 4 и член 54 од Законот 

за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ 
бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 
23/2016), а постапувајќи по Барање број 02-70/2 од 
16.08.2019 година и Барање број 02-71/2 од 16.08.2019 
година на Друштвото за управување со инвестициски 
фондови КД Фондови АД Скопје (со нов назив Генера-
ли Инвестментс АД Скопје), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Северна Македонија на седни-
цата одржана на ден 12.9.2019 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. На Друштвото за управување со инвестициски 

фондови КД Фондови АД Скопје, со нов назив Генера-
ли Инвестментс АД Скопје  со седиште на бул. Парти-
зански одреди бр. 14 А/1-2, Скопје-Центар, се дава 

- Одобрение на Одлуката од 14.08.2019 година за 
измени и дополнувањата на Статутот на отворениот 
инвестициски фонд КД НОВА ЕУ, со нов назив ГЕНЕ-
РАЛИ НОВА ЕУ, поднесена со Барање бр. 02-70/2 од  
16.08.2019 година  

- Одобрение на Одлуката од 14.08.2019 година за 
измени и дополнувања на Проспектот на отворениот 
инвестициски фонд КД НОВА ЕУ, со нов назив ГЕНЕ-
РАЛИ НОВА ЕУ,  поднесена со Барање бр. 02-71/2 од  
16.08.2019 година. 

2. Се задолжува Друштвото за управување со ин-
вестициски фондови КД Фондови АД Скопје, со нов 
назив Генерали Инвестментс АД Скопје, кое управува 
со отворениот инвестициски фонд КД НОВА ЕУ  со 
нов назив ГЕНЕРАЛИ НОВА ЕУ во рок од седум дена 
од денот на добивањето на ова Решение да ги објави 
измените и дополнувањата на Проспектот на ГЕНЕРА-
ЛИ НОВА ЕУ во најмалку два дневни весника што из-
легуваат во Република Северна Македонија. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“. 

 
Број УП 1 08-72     Комисија за хартии од вредност 

12 септември 2019 година на Република Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
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3057. 
Врз основа на член 52 став 4 и член 54 од Законот 

за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ 
бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 
23/2016), а постапувајќи по Барање број 02-70/1 од 
16.08.2019 година и Барање број 02-71/1 од 16.08.2019 
година на Друштвото за управување со инвестициски 
фондови КД Фондови АД Скопје (со нов назив Генера-
ли Инвестментс АД Скопје), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Северна Македонија на седни-
цата одржана на ден 12.9.2019 година донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. На Друштвото за управување со инвестициски 

фондови КД Фондови АД Скопје, со нов назив Генера-
ли Инвестментс АД Скопје  со седиште на бул. Парти-
зански одреди бр. 14 А/1-2, Скопје - Центар, се дава 

- Одобрение на Одлуката од 14.8.2019 година за из-
мени и дополнувањата на Статутот на отворениот ин-
вестициски фонд КД БРИК, со нов назив ГЕНЕРАЛИ 
БРИК, поднесена со Барање бр. 02-70/1 од 16.8.2019 го-
дина;  

- Одобрение на Одлуката од 14.8.2019 година за из-
мени и дополнувања на Проспектот на отворениот ин-
вестициски фонд КД БРИК, со нов назив ГЕНЕРАЛИ 
БРИК,  поднесена со Барање бр. 02-71/1 од 16.8.2019 
година. 

2. Се задолжува Друштвото за управување со ин-
вестициски фондови КД Фондови АД Скопје, со нов 
назив Генерали Инвестментс АД Скопје, кое управува 
со отворениот инвестициски фонд КД БРИК со нов на-
зив ГЕНЕРАЛИ БРИК во рок од седум дена од денот 
на добивањето на ова Решение да ги објави измените и 
дополнувањата на Проспектот на ГЕНЕРАЛИ БРИК во 
најмалку два дневни весника што излегуваат во Репуб-
лика Северна Македонија. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“. 

 
Број УП 1 08-73     Комисија за хартии од вредност 

12 септември 2019 година на Република Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
__________ 

3058. 
Врз основа на член 125, член 194 став 2, член 197 

став 1 алинеја е), член 208 став 1 од Законот за хартии 
од вредност („Службен весник на РМ“ 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), Комисијата за хартии од вредност на РСМ на 
седницата одржана на ден 12.9.2019 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се изрекува јавна опомена на брокерската куќа 

Илирика Инвестментс АД Скопје и на одговорното ли-
це на брокерската куќа, Васко Митев. 

2. Јавната опомена од став 1 се изрекува поради ут-
врдена неправилност во работењето на брокерската ку-
ќа Илирика Инвестментс АД Скопје во врска со неу-
редно и нецелосно пополнување на апликациите за ре-
гистрирање/ажурирање од страна на 18 клиенти и по-
ради неажурно водење и чување на документацијата и 
налозите дадени од клиентите за определени трансак-
ции, што е спротивно на член 125 од Законот за хартии 
од вредност и член 5, точка 1.2, алинеи 3 и 6 од Пра-
вилникот за содржината и начинот на чување на доку-
ментите и податоците од страна на овластено правно 
лице. 

3. Се задолжува брокерската куќа Илирика Инвест-
ментс АД Скопје согласно Тарифникот за утврдување 
на висината на надоместоците што ги наплатува  Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Северна 
Македонија да уплати надомест во висина од 1.000 де-
нари на сметка на Комисијата поради констатираните 
неправилности во работењето на брокерската куќа. 

4. Јавната  опомена од точка 2 на ова решение ќе се 
објави во дневен весник кој излегува на целата терито-
рија на Република Северна Македонија по неговата ко-
нечност. 

5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“. 

  
Број УП 1 08-77     Комисија за хартии од вредност 

12 септември 2019 година на Република Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
__________ 

3059. 
Врз основа на член 2 став 1 точка 28, член 9 и член 

27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 
135/2011, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 
и 83/2018), постапувајќи по барањето на друштвото за 
осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје за одобрување на 
приватна понуда на хартии од вредност од 29.08.2019 
година, Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Северна Македонија, на седницата одржана на ден 
12.9.2019 година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ 

НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД 

Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни 
хартии од вредност - четврта емисија на 2.859 обични 
акции, во вредност од 2.859.000 евра односно 
175.797.909 денари по среден курс на НБРСМ на денот 
пред донесување на Одлуката број 0201-2/2 од 
26.08.2019 година за зголемување на основната главни-
на на Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје 
преку издавање на нови акции од четврта емисија по 
пат на приватна понуда, донесена од Собранието на ак-
ционери. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката број 0201-2/2 од 
26.08.2019 година за зголемување на основната главни-
на на Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје 
преку издавање на нови акции од четврта емисија по 
пат на приватна понуда. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-
на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 
зголемувањето на основната главнина во трговскиот 
регистар.  

4. Одобрението за издавање на хартии од вредност 
по пат на приватна понуда ќе се спроведе под услов 
Централниот регистар на Република Северна Македо-
нија да донесе решение за упис на зголемувањето на 
основната главнина. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот на хар-
тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-
нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 
во трговскиот регистар. 
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6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-
ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-
рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 
вредност да достави доказ дека е извршен упис на ак-
циите. 

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“. 

 
УП 1 Број 10-75     Комисија за хартии од вредност 

12 септември 2019 година на Република Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
__________ 

3060. 
Врз основа на член 11 став 6 од Законот за инвести-

циски фондови („Службен весник на РМ“ бр.12/2009, 
67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), како и 
член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на РМ“ бр.95/05, ........ и бр.83/18),  Комисијата 
за хартии од вредност на Република Северна Македо-
нија на седницата одржана на 12.9.2019 година, донесе   

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И 
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВА-
ЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПОДРУЖНИ-
ЦА НА СТРАНСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ 
СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот, постапката и потреб-

ната документација за добивање дозвола за основање 
на подружница на странско друштво за управување со 
инвестициски фондови во Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 68/2010, 99/2014 и 
182/2016) во Прилог 2, Образец ДУФ-И-ДРП по зборо-
вите ,,издаден/а од“ се додаваат зборовите  ,,датум на 
издавање и датум на важност и орган кој ја издал“. 

 
Член 2 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-
кот за начинот, постапката и потребната документација 
за добивање дозвола за основање на подружница на 
странско друштво за управување со инвестициски фон-
дови во Република Македонија. 

 
Член 3 

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

 
Број 01-814/2     Комисија за хартии од вредност 

12 септември 2019 година на Република Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
__________ 

3061. 
Врз основа на член 28 став 5 од Законот за инвести-

циски фондови („Службен весник на РМ“ бр.12/2009, 
67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), како и 
член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на РМ“ бр.95/05, ........ и бр.83/18),  Комисијата 
за хартии од вредност на Република Северна Македо-
нија на седницата одржана на 12.9.2019 година, донесе   

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КАДРОВСКА, ТЕХНИЧКА И ОР-
ГАНИЗАЦИОНА ОСПОСОБЕНОСТ ПОТРЕБНИ 
ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА ДРУШТВО ЗА 
УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за кадровска, техничка и организа-
циона оспособеност потребни за основање и работа на 
друштво за управување со инвестициски фондови 
(„Службен весник на РМ“ бр. 115/2009) во членот 3 
став (2) алинеја 4 зборовите „надлежниот суд“ се заме-
нуваат со зборовите „надлежен орган“. 

По став 2 се додаваат два нови става (3) и (4) кои 
гласат: 

(3) Доказот  од став 2 алинеја 4 од овој член, Коми-
сијата го прибавува по службена должност односно 
врши увид во доказот доставен од страна на странката.  

(4) Странките задолжително даваат изјава со која ја 
овластуваат Комисијата во нивно име и за нивна смет-
ка да ги користи доставените податоци во постапката 
за прибавување на потребните докази од други инсти-
туции по службена должнoст. 

 
Член 2 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-
кот за кадровска, техничка и организациона оспособе-
ност потребни за основање и работа на друштво за уп-
равување со инвестициски фондови. 
 

Член 3 
 Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“.   

  
Број 01-815/2     Комисија за хартии од вредност 

12 септември 2019 година на Република Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
__________                                                           

3062. 
Врз основа на член 18 став 8 од Законот за инвести-

циски фондови („Службен весник на РМ“ бр.12/2009, 
67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), како и 
член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на РМ“ бр.95/05, ........ и бр.83/18),  Комисијата 
за хартии од вредност на Република Северна Македо-
нија на седницата одржана на 12.9.2019 година, донесе   

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
КОЈА СЕ ПРИЛОЖУВА КАКО ДОКАЗ ЗА ИС-
ПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР ОДНОС-
НО ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИ-
РЕКТОРИ НА ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО  

ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за потребна документација која се 

приложува како доказ за исполнување на условите за 
именување на членови на управниот одбор односно из-
вршни членови на одборот на директори на друштво за 
управување со инвестициски фондови („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 153/2009, 85/2014 и 182/2016) членот 4 
се менува и гласи: 
 

„Член 4 
(1) За добивање на согласност за именување на чле-

нови на управниот одбор, односно извршни членови на 
одборот на директори на друштво за управување со ин-
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вестициски фондови, до Комисијата за хартии од вред-
ност на Република Северна Македонија (во поната-
мошниот текст Комисија) се поднесува барање во 
писмена или електронска форма. 

(2) Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува 
до Комисијата исклучиво на пропишаниот образец: 
“Барање добивање на согласност за именување на чле-
нови на управниот одбор, односно извршни членови на 
одборот на директори на друштво за управување со ин-
вестициски фондови (Образец Б-ДСЧОПДУИФ)”, кој е 
составен дел на овој Правилник и ги содржи следните 
елементи:  

- назив на друштвото за управување со инвестицис-
ки фондови кое го поднесува барањето;  

- име и презиме на лицето за кое се бара соглас-
ност;  

- број на лична карта односно број на патна исправа 
на лицето за кое се бара согласност; 

- адреса на живеење на лицето за кое се бара сог-
ласност;  

- контакт телефон; 
- листа на доставена документација во прилог на 

барањето;  
- адреса за контакт и  
- место и датум на поднесување на барањето.“ 
(3) Кон барањето за давање на согласност за член 

на управен одбор односно извршен член на одборот на 
директори на друштво за управување со инвестициски 
фондови се поднесува следнава документација:  

1. Биографија (CV) на лицето именувано за функци-
јата член на управен одбор односно извршен член на 
одборот на директори на друштво за управување со ин-
вестициски фондови;  

2. Одлука за именување на лицето за член на упра-
вен одбор односно извршен член на одборот на дирек-
тори која ќе стапи во сила по добивањето на соглас-
ност од Комисијата;  

3. Уверение за завршено високо образование, од-
носно нотарски заверен превод на уверение за заврше-
но високо образование за странско физичко лице;  

4. Доказ за поседување на најмалку тригодишно ра-
ботно искуство при извршување на работи од областа 
на финансиите или деловното право, како и управува-
ње со средства;  

5. Потврда со која се докажува работниот стаж кај 
досегашните работодавачи за странски физички лица; 

6. Потврда за престој и дозвола за работа во Репуб-
лика Северна Македонија за странско физичко лице;  

7. Потврда од надлежен орган дека против именува-
ното лице нема изречена забрана за вршење на профе-
сија, дејност или должност;  

8. Потврда од надлежен орган дека лицето не е осу-
дено со казна затвор за кривични дела од областа на 
банкарството, финансиите, работните односи, имотот, 
мито и корупција; 

9. Во случај сите кандидати да се странски физички 
лица, најмалку еден кандидат должен е да достави пот-
врда од надлежна институција за познавање на маке-
донскиот јазик и кирилското писмо;  

10. Пополнет Прашалник за член на управен одбор 
односно извршен член на одборот  на директори на 
друштво за управување со инвестициски фондови 
(Образец 1); 

(4) Потврдите од став 3 алинеи 7 и 8 од овој член, 
Комисијата го прибавува по службена должност однос-
но врши увид во потврдите доставени од страна на 
странката.  

(5) Странките задолжително даваат изјава со која ја 
овластуваат Комисијата во нивно име и за нивна смет-
ка да ги користи доставените податоци во постапката 
за прибавување на потребните потврди од други инсти-
туции по службена должнoст. 

(6) Наведените докази од став 3 на овој член, не 
смеат да бидат постари од три месеци, освен доказот 
од точка 3 на овој член. 

(7) Барањето од став (3) и Прашалникот (образец 1) 
од став (3) точка 10 на овој член може до Комисијата за 
хартии од вредност на РСМ, да се достават во елек-
тронска форма потпишани со квалификуван дигитален 
сертификат. 

(8) Потврдите издадени од надлежен орган во 
странство или изјавите мора да бидат преведени и но-
тарски заверени. Доставената документација не се вра-
ќа по завршувањето на постапката пред Комисијата“. 

(9) При поднесување на барањето, Комисијата по 
потреба може да побара да се изврши увид во лична 
карта односно важечка патна исправа на членовите на 
управниот одбор односно извршните членови на одбо-
рот на директори. 

(10) При вршење на увидот, овластените лица кои 
вршат увид во лична карта односно важечка патна ис-
права, задолжително го пополнуваат Образецот бр. 3 
(Потврда за извршен увид), даден како прилог кон овој 
Правилник.  

(11) Во случајот од став (8), доколку лицето/лицата 
од став (8) не се во можност да достават лична карта 
односно патна исправа на увид, задолжително до Ко-
мисијата доставуваат потврда за постоење на факти 
(афидавит), издадена од страна на нотар односно над-
лежен орган. 

 
Член 2 

Во Прилог: Образец 1, во точка 1, подточка 1.6. и 
1.7. ,,се бришат,,. 

 
Член 3 

Во Прилог: Образец Б-ДСЧОПДУИФ, по зборот 
Образец се додава бројот ,,2“ а зборовите ,,дата на ра-
ѓање“ и ,,ЕМБГ односно број на патна исправа“  се 
бришат. 

 
Член 4 

По Прилогот: Образец Б-ДСЧОПДУИФ, се додава 
нов Образец бр. 3 (Потврда за извршен увид) кој задол-
жително ги содржи следните елементи ,,ден на вршење 
на увидот, лица кои  го вршат увидот, име и презиме на 
лицето во чиј документ за лична идентификација се 
врши увид, државјанство (за лица странски државјани), 
датум на раѓање, место на раѓање, ЕМБГ, адреса на жи-
веење (престојувалиште), број на лична карта/патна ис-
права, ден на издавање, орган кој ја издал и рок на важ-
ност,,.  
 

Член 5 
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за потребна документација која се приложува како 
доказ за исполнување на условите за именување на 
членови на управниот одбор односно извршни членови 
на одборот на директори на друштво за управување со 
инвестициски фондови. 

 
Член 6 

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

 
Број 01-816/2     Комисија за хартии од вредност 

12 септември 2019 година на Република Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
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3063. 

Врз основа на член 9 став 4 од Законот за инвести-

циски фондови („Службен весник на РМ“ бр.12/2009, 

67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), како и 

член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен 

весник на РМ“ бр.95/05, ........ и бр.83/18),  Комисијата 

за хартии од вредност на Република Северна Македо-

нија на седницата одржана на 12.9.2019 година, донесе   

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И 

ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВА-

ЊЕ  ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВО ЗА  

УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот, постапката и потреб-

ната документација за добивање дозвола за работење 

на друштво за управување со инвестициски фондови  

(„Службен весник на РМ“ бр. 27/2010, 99/2014, 

147/2014 и 131/2016) член 4 став (1)  

- точка 14, зборовите ,,надлежниот суд,, се замену-

ваат со зборовите ,,надлежен орган“,  

- точка 16, зборовите ,,ЕМБГ“ и ,,број на пасош за 

странски лица“ се бришат  

став (3) се менува и гласи: 

(3) Документите од став 1 точки 2, 3, 9, 11, 12, 13 и 

14 од овој член, Комисијата ги прибавува по службена 

должност односно врши увид во документите доставе-

ни од страна на странката.  

По ставот (5) се додаваат три нови става (6), (7) и 

(8) кои гласат 

,,(6) При поднесување на барањето, Комисијата по 

потреба може да побара да се изврши увид во лична 

карта односно важечка патна исправа на лицата осно-

вачи на правното лице, кое се јавува како основач на 

друштвото за управување со инвестициски фондови. 

(7) При вршење на увидот, овластените лица кои 

вршат увид во лична карта односно важечка патна ис-

права, задолжително го пополнуваат Образецот даден 

во Прилог 7 (Потврда за извршен увид), кон овој Пра-

вилник.  

(8) Во случајот од став (6), доколку лицето/лицата 

од став (6) не се во можност да достават лична карта 

односно патна исправа на увид, задолжително до Ко-

мисијата доставуваат потврда за постоење на факти 

(афидавит), издадена од страна на нотар односно над-

лежен орган.,, 

  

Член 2 

Во член 5 став (1)  

- точка 2, зборовите ,,надлежниот суд,, се заменува-

ат со зборовите ,,надлежен орган,,,  

- точка 3 зборовите ,,надлежниот суд“ се заменува-

ат со зборовите ,,надлежен орган“, став (4) се менува и 

гласи: 

(4) Документите од став 1 точки 2, 3, 13 и 14 од овој 

член, Комисијата го прибавува по службена должност 

односно врши увид во документите доставени од стра-

на на странката.  

По ставот (6) се додаваат три нови става (7), (8) и 

(9) кои гласат 

,,(7) При поднесување на барањето, Комисијата по 

потреба може да побара да се изврши увид во лична 

карта односно важечка патна исправа на лицата кои се 

јавуваат како основачи на друштвото за управување со 

инвестициски фондови. 

(8) При вршење на увидот, овластените лица кои 

вршат увид во лична карта односно важечка патна ис-

права, задолжително го пополнуваат Образецот даден 

во Прилог 7 (Потврда за извршен увид), кон овој Пра-

вилник.  

(9) Во случајот од став (7), доколку лицето/лицата 

од став (7) не се во можност да достават лична карта 

односно патна исправа на увид, задолжително до Ко-

мисијата доставуваат потврда за постоење на факти 

(афидавит), издадена од страна на нотар односно над-

лежен орган“. 

 

Член 3 

Во член 6 став (1)  

- точка 1, ,,се брише,, 

- точките, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 

стануваат точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 

14. 

- точка 6 која стана точка 5, зборовите во заградата, 

се бришат. 
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- точка 7 која стана точка 6, зборовите ,,надлежниот 

суд,, се заменуваат со зборовите ,,надлежен орган“, 

- точка 8 која стана точка 7, зборовите ,,надлежниот 

суд“ се заменуваат со зборовите ,,надлежен орган“, 

став (4) се менува и гласи: 

(4) Документите од став 1 точки 6 и 7 од овој член, 

Комисијата го прибавува по службена должност однос-

но врши увид во документите доставени од страна на 

странката.  

По ставот (6) се додаваат три нови става (7), (8) и 

(9) кои гласат 

,,(7) При поднесување на барањето, Комисијата по 

потреба може да побара да се изврши увид во лична 

карта односно важечка патна исправа на предложените 

членови на надзорен одбор, управен одбор или одбор 

на директори. 

(8) При вршење на увидот, овластените лица кои 

вршат увид во лична карта односно важечка патна ис-

права, задолжително го пополнуваат Образецот даден 

во Прилог 7 (Потврда за извршен увид), кон овој Пра-

вилник.  

(9) Во случајот од став (7), доколку лицето/лицата 

од став (7) не се во можност да достават лична карта 

односно патна исправа на увид, задолжително до Ко-

мисијата доставуваат потврда за постоење на факти 

(афидавит), издадена од страна на нотар односно над-

лежен орган“. 

 

Член 4 

По членот 6 се додава нов член 6-а кој гласи: 

 

,,Член 6-а 

Лицата од член 4, член 5 и член 6 задолжително да-

ваат изјава со која ја овластуваат Комисијата во нивно 

име и за нивна сметка да ги користи доставените пода-

тоци во постапката за прибавување на потребните пот-

врди од други институции по службена должност“. 

 

Член 5 

Во Прилог 1: Образец ДУФ-Б-ДР, во точка 9, збо-

ровите ,,ЕМБГ,, ,,се бришат“. 

 

Член 6 

Во Прилог 2: Образец ДУФ-БП 1, во точка 1, под-

точка 1.3, 1.6 и 1.7 ,,се бришат“. 

Член 7 

Во Прилог 3: Образец ДУФ-БП 2, во точка 1, под-

точка 1.3, 1.6 и 1.7 ,,се бришат“. 

 

Член 8 

Во Прилог 5: Образец ДУФ-И-ОФЛ, зборовите 

,,ЕМБГ и л.к. бр./бр. на пасош и издаден/а од,, ,,се бри-

шат“. 

 

Член 9 

Во Прилог 6: Образец ДУФ-И-УО/ОД, зборовите 

,,ЕМБГ и л.к. бр./бр. на пасош и издаден/а од,, ,,се бри-

шат,,. 

 

Член 10 

По Прилог 6  се додава нов Образец, Прилог 7 (Пот-

врда за извршен увид),кој задолжително ги содржи след-

ните елементи ,,ден на вршење на увидот, лица кои  го вр-

шат увидот, име и презиме на лицето во чиј документ за 

лична идентификација се врши увид, државјанство (за ли-

ца странски државјани), датум на раѓање, место на ра-

ѓање, ЕМБГ, адреса на живеење (престојувалиште), број 

на лична карта/патна исправа, ден на издавање, орган кој 

ја издал и рок на важност“.  

 

Член 11 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за начинот, постапката и потребната документација 

за добивање дозвола за работење на друштво за упра-

вување со инвестициски фондови. 

 

Член 12 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.   
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3064. 

Врз основа на член 14 став 5 од Законот за инвести-
циски фондови („Службен весник на РМ“ бр.12/2009, 
67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), како и 

член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на РМ“ бр.95/05, ........ и бр.83/18),  Комисијата 
за хартии од вредност на Република Северна Македо-
нија на седницата одржана на 12.9.2019 година, донесе   

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ДОБИВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ 

НА КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО ДРУШ-

ТВОТО  ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ 

ФОНДОВИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за потребната документација за 

добивање согласност за стекнување на квалификувано 
учество во друштвото за управување со инвестициски 
фондови („Службен весник на РМ“ бр. 31/2010, 
99/2014 и 182/2016) член 4 став (1) 

- точка 1, зборовите ,,и копија од лична карта, од-
носно копија од пасошот (за странско физичко лице) 
„се бришат“,  

- точка 2 зборовите „надлежниот суд“ се заменуваат 
со зборовите „надлежен орган“, 

- точка 17 зборовите ,,надлежниот суд,, се замену-
ваат со зборовите „надлежен орган“, став (2) се менува 
и гласи: 

(2) Документите од став 1 точки 2, 15 и 17 од овој 
член, Комисијата го прибавува по службена должност 

односно врши увид во документите доставени од стра-
на на странката.  

По ставот (6) се додаваат три нови става (7), (8) и 
(9) кои гласат 

,,(7) При поднесување на барањето, Комисијата по 
потреба може да побара да се изврши увид во лична 
карта односно важечка патна исправа на лицата кои 

имаат намера да стекнат квалификувано учество. 
(8) При вршење на увидот, овластените лица кои 

вршат увид во лична карта односно важечка патна ис-
права, задолжително го пополнуваат Образецот даден 
во Прилог 5 (Потврда за извршен увид), кон овој Пра-
вилник.  

(9) Во случајот од став (7), доколку лицето/лицата 
од став (7) не се во можност да достават лична карта 

односно патна исправа на увид, задолжително до Ко-
мисијата доставуваат потврда за постоење на факти 
(афидавит), издадена од страна на нотар односно над-
лежен орган“. 

 
Член 2 

Во член 5 став (1) - точка 4, зборовите „надлежниот 

суд“ се заменуваат со зборовите „надлежен орган“, 
став (2) се менува и гласи: 

(2) Документите од став 1 точки 2 (извод од регис-
трација на правното лице од регистарот кој ја одразува 
последната фактичка состојба), точки 4, 16, 17 и 21 од 
овој член, Комисијата го прибавува по службена долж-
ност односно врши увид во документите доставени од 

страна на странката.  

По ставот (5) се додаваат три нови става (6), (7) и 
(8) кои гласат: 

,,(6) При поднесување на барањето, Комисијата по 
потреба може да побара да се изврши увид во лична 
карта односно важечка патна исправа на лицата осно-
вачи на правното лице, кое има намера да стекне ква-
лификувано учество. 

(7) При вршење на увидот, овластените лица кои 
вршат увид во лична карта односно важечка патна ис-
права, задолжително го пополнуваат Образецот даден 
во Прилог 5 (Потврда за извршен увид), кон овој Пра-
вилник.  

(8) Во случајот од став (6), доколку лицето/лицата 
од став (6) не се во можност да достават лична карта 
односно патна исправа на увид, задолжително до Ко-
мисијата доставуваат потврда за постоење на факти 
(афидавит), издадена од страна на нотар односно над-
лежен орган“. 

 
Член 3 

По членот 5 се додава нов член 5-а кој гласи: 
 

,,Член 5-а 
Лицата од член 4 и член 5 задолжително даваат из-

јава со која ја овластуваат Комисијата во нивно име и 
за нивна сметка да ги користи доставените податоци во 
постапката за прибавување на потребните потврди од 
други институции по службена должност“. 

 
Член 4 

 
Во Прилог 2: Образец ДУФ-БП, во точка 1, подточ-

ка 1.3, 1.6 и 1,7 „се бришат“. 
 

Член 5 
Во Прилог 3: Образец ДУФ-И-ФЛ, по зборовите 

зборовите „ЕМБГ и л.к. бр./бр. на пасош и издаден/а 
од“ „се бришат“. 

 
Член 6 

По Прилог 4  се додава нов Образец, Прилог 5 
(Потврда за извршен увид),кој задолжително ги сод-
ржи следните елементи ,,ден на вршење на увидот, ли-
ца кои  го вршат увидот, име и презиме на лицето во 
чиј документ за лична идентификација се врши увид, 
државјанство (за лица странски државјани), датум на 
раѓање, место на раѓање, ЕМБГ, адреса на живеење 
(престојувалиште), број на лична карта/патна исправа, 
ден на издавање, орган кој ја издал и рок на важност,,.  

 
Член 7 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-
кот за потребната документација за добивање соглас-
ност за стекнување на квалификувано учество во друш-
твото за управување со инвестициски фондови. 

 
Член 8 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“.   
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3065. 
Врз основа на член 70 став 8 од Законот за инвести-

циски фондови („Службен весник на РМ“ бр.12/2009, 

67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), како и 

член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен 

весник на РМ“ бр.95/05, ........ и бр.83/18),  Комисијата 

за хартии од вредност на Република Северна Македо-

нија на седницата одржана на 12.9.2019 година, донесе   

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ  ЗА ОС-

НОВАЊЕ НА ЗАТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на бара-

њето за добивање одобрение  за основање на затворен 

инвестициски фонд („Службен весник на РМ“ бр. 

27/2010 и 99/2014) во член 4 став (2)  

- точка 13, зборовите „надлежниот суд“ се замену-

ваат со зборовите „надлежен орган“,  

- точка 14 зборовите „надлежниот суд“ се заменува-

ат со зборовите „надлежен орган“. 

По став (2) се додава нов став (3) кој гласи: 

(3) Документите од став 2 точка 13 и 14 од овој 

член, Комисијата го прибавува по службена должност 

односно врши увид во документите доставени од стра-

на на странката.  

Постојните ставови (3) и (4) стануваат ставови (4) и 

(5).  

По ставот (4) кој стана став (5) се додавааат три но-

ви става (6), (7), и (8) кои гласат 

,,(6) При поднесување на барањето, Комисијата по 

потреба може да побара да се изврши увид во лична 

карта односно важечка патна исправа на членот на над-

зорниот одбор на затворениот фонд. 

(7) При вршење на увидот, овластените лица кои 

вршат увид во лична карта односно важечка патна ис-

права, задолжително го пополнуваат Образецот даден 

во Прилог 2 (Потврда за извршен увид), кон овој Пра-

вилник.  

(8) Во случајот од став (6), доколку лицето/лицата 

од став (6) не се во можност да достават лична карта 

односно патна исправа на увид, задолжително до Ко-

мисијата доставуваат потврда за постоење на факти 

(афидавит), издадена од страна на нотар односно над-

лежен орган“. 

Постојните ставови (5), (6), (7) и (8) стануваат ста-

вови (9), (10), (11) и (12).  

  

Член 2 

По членот 4 се додава нов член 4-а кој гласи: 

 

,,Член 4-а 

Лицата од член 4, задолжително даваат изјава со 

која ја овластуваат Комисијата во нивно име и за нивна 

сметка да ги користи доставените податоци во поста-

пката за прибавување на потребните потврди од други 

институции по службена должнoст“. 

 

Член 3 

Во Прилог 1: Образец Б-ООЗФ, во точка 2, подточ-

ка 2.5. и подточка 2.6 зборовите ,,единствен матичен 

број или број на пасош“ се бришат. 

 

Член 4 

По Прилог 1 се додава нов Образец, Прилог 2 (Пот-

врда за извршен увид),кој задолжително ги содржи 

следните елементи ,,ден на вршење на увидот, лица кои  

го вршат увидот, име и презиме на лицето во чиј доку-

мент за лична идентификација се врши увид, државјан-

ство (за лица странски државјани), датум на раѓање, 

место на раѓање, ЕМБГ, адреса на живеење (престоју-

валиште), број на лична карта/патна исправа, ден на из-

давање, орган кој ја издал и рок на важност“. 

  

Член 5 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за формата и содржината на барањето за добивање 

одобрение  за основање на затворен инвестициски 

фонд. 

 

Член 6 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.   
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3066. 
Врз основа на член 190 и член 151 став 9 од Зако-

нот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 

бр.95/05, ........ и бр.83/18), Комисијата за хартии од 

вредност на Република Северна Македонија на седни-

цата одржана на 12.9.2019 година, донесе   

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА НА 

БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА 

ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата, содржината на бара-

њето и потребната документација за добивање на доз-

вола за работење на инвестиционен советник („Служ-

бен весник на РМ“ бр. 182/2016) во член 2, став 1, збо-

ровите ,,Република Македонија,, се заменуваат со збо-

ровите ,,Република Северна Македонија“, став (2), по 

алинеја 3, се додава нова алинеја која гласи: 

- ,,број на лична карта / патна исправа, датум на из-

давање, датум на важност и орган кој ги издал“. 

 

Член 2 

Во член 3 - став 1 алинеја 2, се брише.  

- во став 4  во алинеја 1 зборовите ,,надлежниот 

суд,, се заменуваат со зборовите ,,надлежен орган“, во 

алинеја 2 зборовите ,,надлежниот суд“, се заменуваат 

со зборовите ,,надлежен орган“, а зборовите после за-

пирката се бришат. 

- по став (5) се додава нов став (6) кој гласи: 

,,(6)  Подносителот на барањето задолжително дава 

изјава со која ја овластува Комисијата во негово име и 

за негова сметка да ги користи доставените податоци 

во постапката за прибавување на потребните потврди 

од други институции по службена должнoст. 

 

Член 3 

Во Прилог 1 Образец, Б-ДИС по зборовите ,,Репуб-

лика Македонија,, се заменуваат со зборовите ,,Репуб-

лика Северна Македонија,,, а по зборовите ,,ЕМБГ,, се 

додаваат зборовите ,,број на лична карта / патна ис-

права, датум на издавање, датум на важност и орган кој 

ги издал“. 

 

Член 4 

Во Прилог 2 Образец, И-СПР по зборовите ,,ЕМБГ,, 

се додаваат зборовите ,,број на лична карта / патна ис-

права, датум на издавање, датум на важност и орган кој 

ги издал“. 

Член 5 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за формата, содржината на барањето и потребната 

документација за добивање на дозвола за работење на 

инвестиционен советник. 

 

Член 6 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.   
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3067. 

Врз основа на член 190 и член 114 став 6 од Зако-

нот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 

бр.95/05, ........ и бр.83/18), Комисијата за хартии од 

вредност на Република Северна Македонија на седни-

цата одржана на 12.9.2019 година, донесе   

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

БАРАЊЕТО И ПОСТАПКАТА ЗА ОБНОВУВАЊЕ  

НА ДОЗВОЛАТА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на бара-

њето и постапката за обновување на дозволата за рабо-

тење на брокер („Службен весник на РМ“ бр. 122/2006, 

58/2011, 164/2012, 85/2014 и 182/2016) во член 5 став 

(1) точка 3, се брише. 

Точка 4 се менува и гласи ,,потврда дека лицето е 

вработено како брокер кај овластен учесник на пазарот 

на хартии од вредност“.    

Точките 4, 5, 6 и 7 стануваат точки 3, 4, 5 и 6 

 

Член 2 

Во Обарзецот, И-ОДБ по зборовите ,,издадена од 

ГУВР“ се додаваат зборовите ,,датум на издавање и да-

тум на важност и орган кој ги издал“. 

 

Член 3 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за формата и содржината на барањето и постапката 

за обновување на дозволата за работење на брокер. 
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Член 4 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.   

 

Број 01-821/2     Комисија за хартии од вредност 

12 септември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

__________ 

3068. 

Врз основа на член 190 и член 113 став 10 од Зако-

нот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 

бр.95/05, ........ и бр.83/18), Комисијата за хартии од 

вредност на Република Северна Македонија на седни-

цата одржана на 12.9.2019 година, донесе   

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА НА 

БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА 

БРОКЕР 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата, содржината на бара-

њето и потребната документација за добивање на доз-

вола за работење на брокер (“Службен весник на РМ” 

бр. 182/2016) во член 2, став (1), зборовите ,,Република 

Македонија“ се заменуваат со зборовите ,,Република 

Северна Македонија“, став (2), по алинеја 3, се додава 

нова алинеја која гласи: 

- ,,број на лична карта / патна исправа, датум на из-

давање, датум на важност и орган кој ги издал“. 

 

Член 2 

Во член 3  

- став 1 алинеја 2, се брише.  

- во став 4  

во алинеја 1 зборовите ,,надлежниот суд,, се заме-

нуваат со зборовите ,,надлежен орган,,,  

во алинеја 2 зборовите ,,надлежниот суд“ се заме-

нуваат со зборовите ,,надлежен орган“, а зборовите по-

сле запирката се бришат. 

- по став (5) се додава нов став (6) кој гласи: 

,,(6)  Подносителот на барањето задолжително дава 

изјава со која ја овластува Комисијата во негово име и 

за негова сметка да ги користи доставените податоци 

во постапката за прибавување на потребните потврди 

од други институции по службена должнoст. 

Член 3 

Во Прилог 1 Образец, Б-ДБ по зборовите ,,Републи-

ка Македонија“ се заменуваат со зборовите ,,Република 

Северна Македонија“, а по зборот ,,ЕМБГ“ се додаваат 

зборовите ,,број на лична карта / патна исправа, датум 

на издавање, датум на важност и орган кој ги издал“. 

 

Член 4 

Во Прилог 2 Образец, И-СПР по зборовите ,,ЕМБГ,, 

се додаваат зборовите ,,број на лична карта / патна ис-

права, датум на издавање, датум на важност и орган кој 

ги издал“. 

 

Член 5 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за формата, содржината на барањето и потребната 

документација за добивање на дозвола за работење на 

брокер. 

 

Член 6 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.   

 

Број 01-822/2     Комисија за хартии од вредност 

12 септември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

__________ 

3069. 

Врз основа на член 190 и член 152 став 5 од Зако-

нот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 

бр.95/05, ........ и бр.83/18), Комисијата за хартии од 

вредност на Република Северна Македонија на седни-

цата одржана на 12.9.2019 година, донесе   

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОБНОВУВАЊЕ 

НА ДОЗВОЛАТА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН 

СОВЕТНИК 

 

Член 1 

Во Правилникот за постапката за обновување на 

дозволата за работење на инвестиционен советник 

(„Службен весник на РМ“ бр. 110/2006 и 101/2013) во 

член 4, став (1) точка 4 зборовите ,,надлежен суд“ се 

заменуваат со зборовите ,,надлежен орган“. 

 

Член 2 

Во член 5 по став (1) се додаваат два нови става (2) 

и (3) кои гласат: 
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,,(2) Уверението од член 4 став (1) точка 4, Комиси-

јата го прибавува по службена должност односно врши 

увид во уверението доставено од страна на странката. 

(3) Инвестициониот советник задолжително дава 

изјава со која ја овластува Комисијата во негово име и 

за негова сметка да ги користи доставените податоци 

во постапката за прибавување на потребните потврди 

од други институции по службена должнoст“. 

 

Член 3 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за постапката за обновување на дозволата за рабо-

тење на инвестиционен советник. 

 

Член 4 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.   

 

Број 01-823/2     Комисија за хартии од вредност 

12 септември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

__________ 

3070. 

Врз основа на член 190 и член 148 став 5 од Зако-

нот за хартии од вредност (“Службен весник на РМ” 

бр.95/05, ........ и бр.83/18), Комисијата за хартии од 

вредност на Република Северна Македонија на седни-

цата одржана на  12.09.2019 година, донесе   

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ  И  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА КОЈА СЕ 

ПОДНЕСУВА КОН  БАРАЊЕТО  ЗА ДОБИВАЊЕ 

НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВО ЗА 

ИНВЕСТИЦИОНО СОВЕТУВАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за документацијата која се подне-

сува кон барањето за добивање на дозвола за работење 

на друштво за инвестиционо советување (“Службен 

весник на РМ” бр. 110/2006) по членот 2 се додава нов 

член 2-а кој гласи 

 

,,Член 2-а 

,,(1) При поднесување на барањето, Комисијата по 

потреба може да побара да се изврши увид во лична 

карта односно важечка патна исправа на лицето осно-

вач на друштвото за инвестиционо советување, како и 

на лицата кои ќе бидат во органот на управување и на 

лицата кои ќе бидат вработени во друштвото за инвес-

тиционо советување. 

(2) При вршење на увидот, овластените лица кои 

вршат увид во лична карта односно важечка патна ис-

права, задолжително го пополнуваат Образецот даден 

во Прилог 1 (Потврда за извршен увид), кон овој Пра-

вилник.  

(3) Во случајот од став (1), доколку лицето/лицата 

од став (1) не се во можност да достават лична карта 

односно патна исправа на увид, задолжително до Ко-

мисијата доставуваат потврда за постоење на факти 

(афидавит), издадена од страна на нотар односно над-

лежен орган“. 

 

Член 2 

Во членот 3 став (2) алинеја 2  зборот ,,изјава,, се 

брише. 

По ставот 2 се додаваат два нови става (3) и (4) кои 

гласат: 

,,(3) Доказот од став 2 алинеја 2 од овој член, Коми-

сијата го прибавува по службена должност односно 

врши увид во потврда доставена од странката. 

  (4)  Лицето основач на друштвото за инвестицио-

но советување, како и на лицата кои ќе бидат во орга-

нот на управување и на лицата кои ќе бидат вработени 

во друштвото за инвестиционо советување задолжител-

но даваат изјава со која ја овластуваат Комисијата во 

нивно име и за нивна сметка да ги користат доставени-

те податоци во постапката за прибавување на потреб-

ните потврди од други институции по службена долж-

нoст“.  

  

Член 3 

По член 6 се додава Прилог 1 (Потврда за извршен 

увид), задолжително ги содржи следните елементи,,ден 

на вршење на увидот, лица кои  го вршат увидот, име и 

презиме на лицето во чиј документ за лична идентифи-

кација се врши увид, државјанство (за лица странски 

државјани), датум на раѓање, место на раѓање, ЕМБГ, 

адреса на живеење (престојувалиште), број на лична 

карта/патна исправа, ден на издавање, орган кој ја из-

дал и рок на важност“.  

 

Член 4 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за документацијата која се поднесува кон барањето 

за добивање на дозвола за работење на друштво за ин-

вестиционо советување. 

 

Член 5 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.   

 

Број 01-824/2     Комисија за хартии од вредност 

12 септември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
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3071. 
Врз основа на член 190 и член 106 ства 5 од Зако-

нот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 

бр.95/05, ........ и бр.83/18),  Комисијата за хартии од 

вредност на Република Северна Македонија на седни-

цата одржана на 12.9.2019 година, донесе   

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИНФОР-

МАЦИИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ БАРАЊЕТО 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА  ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА 

БРОКЕРСКА КУЌА 

 

Член 1 

Во Правилникот за дополнителните информации 

кои треба да ги содржи барањето за издавање на доз-

вола за работење на брокерска куќа („Службен вес-

ник на РМ“ бр. 6/2007, 81/2014, 57/2016 и 97/2019) 

член 5 став (1) - точка 13, зборовите ,,надлежниот 

суд,, се заменуваат со зборовите ,,надлежен орган,“, 

по став (4) се додаваат четири нови става (5), (6), (7) 

и (8)  кои гласат: 

,,(5) Документите од став 1 точка 3 и 13 од овој 

член, Комисијата го прибавува по службена должност 

односно врши увид во документите доставени од стра-

на на странката.  

(6) При поднесување на барањето, Комисијата по 

потреба може да побара да се изврши увид во лична 

карта односно важечка патна исправа на лицата осно-

вачи на правното лице кое сака да основа брокерската 

куќа. 

(7) При вршење на увидот, овластените лица кои 

вршат увид во лична карта односно важечка патна ис-

права, задолжително го пополнуваат Образецот даден 

во Прилог 10 (Потврда за извршен увид), кон овој Пра-

вилник.  

(8) Во случајот од став (6), доколку лицето/лицата 

од став (6) на овој член, не се во можност да достават 

лична карта односно патна исправа на увид, задолжи-

телно до Комисијата доставуваат потврда за постоење 

на факти (афидавит), издадена од страна на нотар од-

носно надлежен орган“. 

Член 2 

Во член 6 по став (7) се додаваат три нови става (8), 

(9) и (10)  кои гласат: 

,, (8) При поднесување на барањето, Комисијата по 

потреба може да побара да се изврши увид во лична 

карта односно важечка патна исправа на лицата осно-

вачи на брокерската куќа. 

(9) При вршење на увидот, овластените лица кои 

вршат увид во лична карта односно важечка патна ис-

права, задолжително го пополнуваат Образецот даден 

во Прилог 10 (Потврда за извршен увид), кон овој Пра-

вилник.  

(10) Во случајот од став (9), доколку лицето/лицата 

од став (9) не се во можност да достават лична карта 

односно патна исправа на увид, задолжително до Ко-

мисијата доставуваат потврда за постоење на факти 

(афидавит), издадена од страна на нотар односно над-

лежен орган.,, 

  

Член 3 

Во член 7 став (1) - точка 4, зборовите ,,надлежниот 

суд,, се заменуваат со зборовите ,,надлежен орган“,- 

точка 5 зборовите ,,надлежниот суд,, се заменуваат со 

зборовите ,,надлежен орган“,, по став (8) се додаваат 

четири нови става (9), (10), (11) и (12) кои гласат: 

,,(9) Документите од став 1 точка 4 и точка 5 од 

овој член, Комисијата го прибавува по службена долж-

ност односно врши увид во документите доставени од 

страна на странката.  

(10) При поднесување на барањето, Комисијата по 

потреба може да побара да се изврши увид во лична 

карта односно важечка патна исправа на лицата члено-

ви на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот 

на директори. 

(11) При вршење на увидот, овластените лица кои 

вршат увид во лична карта односно важечка патна ис-

права, задолжително го пополнуваат Образецот даден 

во Прилог 10 (Потврда за извршен увид), кон овој Пра-

вилник.  

(12) Во случајот од став (10), доколку лицето/лица-

та од став (10) не се во можност да достават лична 

карта односно патна исправа на увид, задолжително до 

Комисијата доставуваат потврда за постоење на факти 

(афидавит), издадена од страна на нотар односно над-

лежен орган“. 
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Член 4 

Во член 8 став (1) - точка 3, зборовите ,,надлежниот 

суд“ се заменуваат со зборовите ,,надлежен орган“, - 

точка 4, зборовите ,,надлежниот суд,, се заменуваат со 

зборовите ,,надлежен орган“, по став (6) се додаваат 

четири нови става (7), (8), (9) и (10) кои гласат: 

,,(7) Документите од став 1 точка 3, 4 и 5 од овој 

член, Комисијата го прибавува по службена должност 

односно врши увид во документите доставени од стра-

на на странката.  

(8) При поднесување на барањето, Комисијата по 

потреба може да побара да се изврши увид во лична 

карта односно важечка патна исправа на лицата члено-

ви на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот 

на директори. 

(9) При вршење на увидот, овластените лица кои 

вршат увид во лична карта односно важечка патна ис-

права, задолжително го пополнуваат Образецот даден 

во Прилог 10 (Потврда за извршен увид), кон овој Пра-

вилник.  

(10) Во случајот од став (8), доколку лицето/лицата 

од став (8) не се во можност да достават лична карта 

односно патна исправа на увид, задолжително до Ко-

мисијата доставуваат потврда за постоење на факти 

(афидавит), издадена од страна на нотар односно над-

лежен орган“. 

 

Член 5 

По членот 8 се додава нов член 8-а кој гласи: 

 

,,Член 8-а 

Лицата од член 5, 6, 7 и 8 задолжително даваат изја-

ва со која ја овластуваат Комисијата во нивно име и за 

нивна сметка да ги користи доставените податоци во 

постапката за прибавување на потребните потврди од 

други институции по службена должнoст“. 

 

Член 6 

Во Прилог 2: Образец БП 1, во точка 1, подточка 

1.3, 1.6. и 1.7 ,,се бришат,,. 

 

Член 7 

Во Прилог 3: Образец БП 2, во точка 1, подточка 

1.3, 1.6 и 1,7 ,,се бришат“. 

Член 8 

Во Прилог 5: Образец И-ОФЛ, по зборовите ,,изда-

ден/а од,, се додаваат зборовите  ,,датум на издавање и 

датум на важност и орган кој ги издал“. 

 

Член 9 

Во Прилог 6: Образец И-Ч-НО/УО/ОД, по зборови-

те ,,издаден/а од,, се додаваат зборовите  ,,датум на из-

давање и датум на важност и орган кој ги издал,,. 

 

Член 10 

Во Прилог 7: Образец И-ЛОСПР, по зборовите ,,из-

даден/а од,, се додаваат зборовите  ,,датум на издавање 

и датум на важност и орган кој ги издал“,. 

 

Член 11 

Во Прилог 8: Образец И-ЗОПЛ, по зборовите ,,из-

даден/а од,, се додаваат зборовите  ,,датум на издавање 

и датум на важност и орган кој ги издал,,. 

 

Член 12 

По Прилог 9 се додава нов Образец, Прилог 10 

(Потврда за извршен увид), кој задолжително ги сод-

ржи следните елементи,,ден на вршење на увидот, 

лица кои  го вршат увидот, име и презиме на лицето 

во чиј документ за лична идентификација се врши 

увид, државјанство (за лица странски државјани), 

датум на раѓање, место на раѓање, ЕМБГ, адреса на 

живеење (престојувалиште), број на лична карта/пат-

на исправа, ден на издавање, орган кој ја издал и рок 

на важност“.  

 

Член 13 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за дополнителните информации кои треба да ги 

содржи барањето за издавање на дозвола за работење 

на брокерска куќа. 

 

Член 14 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.   

 

Број 01-825/2     Комисија за хартии од вредност 

12 септември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
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3072. 

Врз основа на член член 190 и член 101 став 6 од 

Законот за хартии од вредност („Службен весник на 

РМ“ бр.95/05, ........ и бр.83/18),  Комисијата за хартии 

од вредност на Република Северна Македонија на сед-

ницата одржана на 12.9.2019 година, донесе   

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДOПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА 

ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕК-

ТОР НА ОВЛАСТЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ 

УСЛУГИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот и постапката на давање 

согласност за именување директор на овластено прав-

но лице за вршење услуги со хартии од вредност 

(“Службен весник на РМ“ бр. 122/2006, 81/2014 и 

131/2016)  

Во член 5 - во алинеја 6 зборовите ,,надлежниот 

суд,, се заменуваат со зборовите ,,надлежен орган“,, - 

во алинеја 7 зборовите ,,надлежниот суд,, се заменува-

ат со зборовите ,,надлежен орган,, а зборовите после 

запирката се бришат. 

- по став (7) се додаваат три нови става (8), (9) и 

(10) кои гласат: 

,,(8)  Доказот став 1 точка 4 се обезбедува од еви-

денцијата на Комисијата. 

(9) Документите од став 1 точка 6, 7 и 14 од овој 

член, Комисијата го прибавува по службена должност 

односно врши увид во документите доставени од стра-

на на странката.  

(10) Подносителот на барањето задолжително дава 

изјава со која ја овластува Комисијата во негово име и 

за негова сметка да ги користи доставените податоци 

во постапката за прибавување на потребните потврди 

од други институции по службена должност.,, 

 

Член 2 

Во Прилог 1: Образец Б-СДОПЛ,  

- во точка 3, по зборовите ,,адреса на живеење,, се 

додаваат зборовите ,,број на лична карта односно број 

на патна исправа на лицето за кое се бара согласност и 

датум на издавање и датум на важност на личната 

карта и патната исправа како и орган кој ги издал“. 

- Во точка 5, алинеја 6 зборовите ,,надлежниот суд“ 

се заменуваат со зборовите ,,надлежен орган“ алинеја 7 

зборовите ,,надлежниот суд“ се заменуваат со зборови-

те ,,надлежен орган“. 

 

Член 3 

Во Прилог 2: Образец БПКД-ОПЛ, по зборовите 

,,странски државјанин,, се додаваат зборовите ,,датум 

на издавање и датум на важност на личната карта и 

патната исправа како и орган кој ги издал,,.  

 

Член 4 

Во Прилог 3: Образец И-КДОПЛ, по зборовите ,,из-

дадена од“ се додаваат зборовите ,,датум на издавање и 

датум на важност на личната карта како и орган кој ја 

издал“. 

“Член 5 

Во Прилог 4: Образец И-ЗОПЛ, по зборовите ,,из-

дадена од“ се додаваат зборовите ,,датум на издавање и 

датум на важност на личната карта како и орган кој ја 

издал“. 

 

Член 6 

Во Правилникот за изменување и дополнување на 

Правилникот за начинот и постапката на давање сог-

ласност за именување директор на овластено правно 

лице за вршење услуги со хартии од вредност („Служ-

бен весник на РМ“ бр. 131/2016), во член 2 став 2 и 

став 3 се бришат.  

 

Член 7 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за начинот и постапката на давање согласност за 

именување директор на овластено правно лице за 

вршење услуги со хартии од вредност. 

 

Член 8 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.   

 

Број 01-826/2     Комисија за хартии од вредност 

12 септември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

__________ 

3073. 

Врз основа на член член 190 и член 89 став 6 од За-

конот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 

бр.95/05, ........ и бр.83/18),  Комисијата за хартии од 

вредност на Република Северна Македонија на седни-

цата одржана на 12.9.2019 година, донесе   

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДOПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА 

ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА 

ДИРЕКТОР НА БЕРЗА 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот и постапката на давање 

согласност за именување на директор на берза („Служ-

бен весник на РМ“ бр. 110/2006, 81/2014 и 131/2016) во 

член 4 - во алинеја 1 по зборовите  ,,(за странско лице 

број на пасош)“ се додаваат зборовите ,,датум на изда-

вање и датум на важност на личната карта и патната 

исправа како и орган кој ги издал“. 

- во алинеја 6 зборовите ,,надлежниот суд“ се заме-

нуваат со зборовите ,,надлежен орган“,  

- во алинеја 10 зборовите во заградата се бришат. 

- по став (3) се додаваат четири става (4), (5), (6) и 

(7) кои гласат: 

,,(4) Доказот од став 1 точка 4 се обезбедува од еви-

денцијата на Комисијата. 

(5) Доказот од став 1 точка 6 и 9 од овој член, Ко-

мисијата го прибавува по службена должност односно 

врши увид во доказот доставен од страна на странката.  
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(6) Подносителот на барањето задолжително дава 

изјава со која ја овластува Комисијата во негово име и 

за негова сметка да ги користи доставените податоци 

во постапката за прибавување на потребните потврди 

од други институции по службена должност. 

 

Член 2 

Во Прилог 1: Образец Б-СДБ,  

- во точка 2, по зборовите ,,адреса на живеење“ се 

додаваат зборовите ,,број на лична карта односно број 

на патна исправа на лицето за кое се бара согласност и 

датум на издавање и датум на важност на личната 

карта и патната исправа како и орган кој ги издал“. 

- Во точка 3, алинеја 6 зборовите ,,надлежниот суд“, 

се заменуваат со зборовите ,,надлежен орган“ алинеја 

10 зборовите во заградата се бришат. 

 

Член 3 

Во Правилникот за изменување и дополнување на 

Правилникот начинот и постапката на давање соглас-

ност за именување на директор на берза (“Службен 

весник на РМ” бр. 131/2016), во член 2 став 2 и став 3 

се бришат.  

 

Член 4 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот начинот и постапката на давање согласност за име-

нување на директор на берза. 

 

Член 5 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.   

 

Број 01-827/2     Комисија за хартии од вредност 

12 септември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

__________  

3074. 

Врз основа на член член 190 и член 47 став 6 од За-

конот за хартии од вредност (“Службен весник на РМ” 

бр.95/05, ........ и бр.83/18),  Комисијата за хартии од 

вредност на Република Северна Македонија на седни-

цата одржана на 12.9.2019 година, донесе   

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА 

ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИ-

РЕКТОР НА ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот и постапката на давање 

согласност за именување на директор на депозитар за 

хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 

6/2007, 84/2008, 81/2014 и 131/2016) во член 4 - во али-

неја 1 по зборовите ,,(за странско лице број на пасош),, 

се додаваат зборовите ,,датум на издавање и датум на 

важност на личната карта и патната исправа како и ор-

ган кој ги издал“. 

- во алинеја 6 зборовите ,,надлежниот суд“ се заме-

нуваат со зборовите ,,надлежен орган“,  

- во алинеја 10 зборовите во заградата се бришат. 

- по став (3) се додаваат три нови става (4), (5) и (6) 

кои гласат: 

,,(4)  Доказот став 1 точка 4 се обезбедува од еви-

денцијата на Комисијата. 

(5) Доказот од став 1 точка 6 и 9 од овој член, Ко-

мисијата го прибавува по службена должност односно 

врши увид во доказот доставен од страна на странката.  

(6) Подносителот на барањето задолжително дава 

изјава со која ја овластува Комисијата во негово име и 

за негова сметка да ги користи доставените податоци 

во постапката за прибавување на потребните потврди 

од други институции по службена должност. 

 

Член 2 

Во Прилог 1: Образец Б - СДБ,  

- во точка 2, по зборовите ,,адреса на живеење,, се 

додаваат зборовите ,,број на лична карта односно број 

на патна исправа на лицето за кое се бара согласност и 

датум на издавање и датум на важност на личната 

карта и патната исправа како и орган кој ги издал“. 

- Во точка 3, алинеја 6 зборовите ,,надлежниот суд,, 

се заменуваат со зборовите ,,надлежен орган“, алинеја 

10 зборовите во заградата се бришат. 

 

Член 3 

Во Правилникот за изменување и дoполнување на 

Правилникот за начинот и постапката на давање сог-

ласност за именување на директор на депозитар за хар-

тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 

131/2016), во член 2 став 2 се брише.  

 

Член 4 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот начинот и постапката на давање согласност за име-

нување на директор на депозитар за хартии од вред-

ност. 

 

Член 5 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.   

 

Број 01-828/2     Комисија за хартии од вредност 

12 септември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

__________ 

3075. 

Врз основа на член 190 и член 152-б став 8 од Зако-

нот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 

бр.95/05, ........ и бр.83/18),  Комисијата за хартии од 

вредност на Република Северна Македонија на седни-

цата одржана на 12.9.2019 година, донесе   
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П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНАТА ДОПОЛНИТЕЛНА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ СОГЛАС-

НОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА КВАЛИФИКУВАНО 

УЧЕСТВО ВО БРОКЕРСКА КУЌА, БЕРЗА НА ХАР-

ТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЛИ ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ  

ОД ВРЕДНОСТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за потребната дополнителна доку-

ментација за добивање согласност за стекнување на 

квалификувано учество во брокерска куќа, берза на 

хартии од вредност или депозитар за хартии од вред-

ност („Службен весник на РМ“ бр. 74/2011 и 33/2018) 

член 4 став (1)  

- точка 1, зборовите ,,и копија од лична карта, од-

носно копија од пасошот (за странско физичко лице) 

,,се бришат“,  

- точка 2 зборовите ,,надлежниот суд,, се заменува-

ат со зборовите ,,надлежен орган“,  

- точка 17 зборовите ,,надлежниот суд“ се заменува-

ат со зборовите ,,надлежен орган“, став (4) се менува и 

гласи: 

(2) Документите од став 1 точки 2, 4, 6 и 17 од овој 

член, Комисијата го прибавува по службена должност 

односно врши увид во документите доставени од стра-

на на странката.  

По ставот (4) се додаваат три нови става (5), (6) и 

(7) кој гласи 

(5) При поднесување на барањето, Комисијата по 

потреба може да побара да се изврши увид во лична 

карта односно важечка патна исправа на лицето кое 

има намера да стекне квалификувано учество. 

(6) При вршење на увидот, овластените лица кои 

вршат увид во лична карта односно важечка патна ис-

права, задолжително го пополнуваат Образецот даден 

во Прилог 5 (Потврда за извршен увид), кон овој Пра-

вилник.  

(7) Во случајот од став (5), доколку лицето/лицата 

од став (5) не се во можност да достават лична карта 

односно патна исправа на увид, задолжително до Ко-

мисијата доставуваат потврда за постоење на факти 

(афидавит), издадена од страна на нотар односно над-

лежен орган“. 

 

Член 2 

Во член 5 став (1)  

- точка 4, зборовите ,,надлежниот суд“ се заменува-

ат со зборовите ,,надлежен орган“,  

- точка 22, зборовите ,,надлежниот суд,, се замену-

ваат со зборовите ,,надлежен орган“, став (3) се менува 

и гласи: 

(2) Документите од став 1 точки 2, 4, 6, 7, 8 и 22 од 

овој член, Комисијата го прибавува по службена долж-

ност односно врши увид во документите доставени од 

страна на странката.  

По ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и 

(6) кои гласат 

(4) При поднесување на барањето, Комисијата по 
потреба може да побара да се изврши увид во лична 
карта односно важечка патна исправа на лицата кои се 
основачи на правното лице кое има намера да стекне 
квалификувано учество. 

(5) При вршење на увидот, овластените лица кои 
вршат увид во лична карта односно важечка патна ис-
права, задолжително го пополнуваат Образецот даден 
во Прилог 5 (Потврда за извршен увид), кон овој Пра-
вилник.  

(6) Во случајот од став (4), доколку лицето/лицата 
од став (4) не се во можност да достават лична карта 
односно патна исправа на увид, задолжително до Ко-
мисијата доставуваат потврда за постоење на факти 
(афидавит), издадена од страна на нотар односно над-
лежен орган“. 

 
Член 3 

По членот 5 се додава нов член 5-а кој гласи: 
 

,,Член 5-а 
Лицата од член 4 и член 5 задолжително даваат из-

јава со која ја овластуваат Комисијата во нивно име и 
за нивна сметка да ги користи доставените податоци во 
постапката за прибавување на потребните потврди од 
други институции по службена должност“. 

 
Член 4 

Во Прилог 2: Образец БК/БХВ-БП, во точка 1, во 
подточка 1.3, 1.6 и 1.7 ,,се бришат“. 

 
Член 5 

Во Прилог 3: Образец БК/БХВ-И-ФЛ, по зборовите 
,,издаден/а од,, се додаваат зборовите  ,,датум на изда-
вање и датум на важност и орган кој ги издал“. 

 
Член 6 

По Прилог 4 се додава нов Образец, Прилог 5 (Пот-
врда за извршен увид),кој задолжително ги содржи 
следните елементи ,,ден на вршење на увидот, лица кои  
го вршат увидот, име и презиме на лицето во чиј доку-
мент за лична идентификација се врши увид, државјан-
ство (за лица странски државјани), датум на раѓање, 
место на раѓање, ЕМБГ, адреса на живеење (престоју-
валиште), број на лична карта/патна исправа, ден на из-
давање, орган кој ја издал и рок на важност“.  

 
Член 7 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-
кот за потребната дополнителна документација за до-
бивање согласност за стекнување на квалификувано 
учество во брокерска куќа, берза на хартии од вредност 
или депозитар за хартии од вредност. 

 
Член 8 

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

 
Број 01-829/2     Комисија за хартии од вредност 

12 септември 2019 година на Република Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
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3076. 

Врз основа на член член 190 став 1, 166-а и 167 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, 43/2014, 15/2015, 
154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Северна Македонија 
на седницата одржана на ден 12.9.2019 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ОД СТРАНА 
НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО СО ПОСЕБНИ 
ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТЕКНАТИ, 
ОДНОСНО ОТТУЃЕНИ  ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА  

ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА 
 

Член 1 
Во Правилникот за известувањето од страна на ак-

ционерско друштво со посебни обврски за известување 
за стекнати, односно оттуѓени хартии од вредност на 
правни и физички лица („Службен весник на РМ“ 
бр.66/2008) (во понатамошниот текст: Правилник), во 
член 2, став (2) точка 7, зборовите во заградата “број на 
пасош во случај кога се работи за странски државја-
нин“ се заменуваат со зборовите “број на патна испра-
ва за странско  лице, и датум на издавање и датум на 
важност на патната исправа, како и огран која ја из-
дал“. 

 
Член 2 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-
кот за известувањето од страна на акционерско друш-
тво со посебни обврски за известување за стекнати, од-
носно оттуѓени хартии од вредност на правни и физич-
ки лица. 

 
Член 3 

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

     
Број 01-834/2     Комисија за хартии од вредност 

12 септември 2019 година на Република Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
__________ 

3077. 
Врз основа на член 27 став 9 и член 190 став 1 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, 43/2014, 15/2015, 
154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Северна Македонија 
на седницата одржана на ден 12.9.2019 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРИВАТНА 
ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на бара-
њето за одобрување  на приватна понуда на хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ број 162/2014, 

бр.28/2016, бр.182/2016) (во понатамошниот текст: 
Правилник), во Образецот И-ФЛ-ЕАИ: Изјава од 
единствениот акционер на издавачот – физичко лице, 
во заградата под линијата во првата реченица, по збо-
ровите “ЕМБГ“ се додаваат зборовите “број на лична 
карта и датум на издавање и датум на важност на лична 
карта, како и орган кој ја издал“. 

 
Член 2 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за формата и содржината на барањето за одобрува-

ње  на приватна понуда на хартии од вредност. 

 

Член 3 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Број 01-835/2     Комисија за хартии од вредност 

12 септември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

__________ 

3078. 

Врз основа на член 7 став 2 и член 190 став 1 од За-

конот за хартии од вредност („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 95/05, 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), Комисијата за 

хартии од вредност на Република Северна Македонија 

на седницата одржана на ден 12.9.2019 година, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

АКТОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

ПО ВИДОВИ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на актот 

за издавање на хартии од вредност по видови на хартии 

од вредност („Службен весник на РМ“ број 122/2006 и 

81/2014) (во понатамошниот текст: Правилник), во де-

лот I. Акт за издавање на сопственички хартии од вред-

ност-Содржина на актот за издавање на сопственички 

хартии од вредност во Член 5, став (1) точка 19, по збо-

ровите “и единствен матичен број на граѓанинот“ се 

додаваат зборовите “број на лична карта и датум на из-

давање и датум на важност на лична карта, како и ор-

ган кој ја издал“, а зборовите “и број на пасош“ се за-

менуваат со зборовите “и број на патна исправа за 

странско  лице, и датум на издавање и датум на важ-

ност на патната исправа, како и огран која ја издал“. 

 

Член 2 

Во Правилникот, во делот II. Акт за издавање на 

должнички хартии од вредност-Содржина на актот за 

издавање на должнички хартии од вредност во Член 6, 

став (1) точка 23, по зборовите “и единствен матичен 

број на граѓанинот“ се додаваат зборовите “број на 

лична карта и датум на издавање и датум на важност на 

лична карта, како и орган кој ја издал“, а зборовите “и 
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број на пасош“ се заменуваат со зборовите “и број на 

патна исправа за странско  лице, и датум на издавање и 

датум на важност на патната исправа, како и огран која 

ја издал“. 

 

Член 3 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за формата и содржината на актот за издавање на 

хартии од вредност по видови на хартии од вредност. 

 

Член 4 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Број 01-836/2     Комисија за хартии од вредност 

12 септември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

__________ 

3079. 

Врз основа на член 167 став 1 точка б) и член 190, а 

во врска со членот 21 став 6 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 

број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 

43/14, 15/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 83/18), Комисијата 

за хартии од вредност на Република Северна Македо-

нија на седницата одржана на ден 12.9.2019 година, до-

несе  

  

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА 

ЗАПИШУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот и постапката за запи-

шување на хартии од вредност (Службен весник на РМ 

бр. 122/2006, 147/2010 и 81/2014 и пречистен текст во 

Службен весник на РМ бр. 162/2014) (во понатамошни-

от текст: Правилник), во Прилог 1-ИЗЈАВА ЗА ЗАПИ-

ШУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (УПИС-

НИЦА), во II ДЕЛ  точка 2. Податоци за лицето - купу-

вач на хартиите од вредност, зборовите “ЕМБГ / ЕДБ / 

Број на пасош за странско  лице / ЕМБГ на полномош-

никот: ____________“ се заменуваат со зборовите 

“ЕМБГ, број на лична карта и датум на издавање и да-

тум на важност на лична карта, како и орган кој ја из-

дал / ЕДБ / Број на патна исправа за странско  лице, и 

датум на издавање и датум на важност на патната ис-

права, како и огран која ја издал/ ЕМБГ, број на лична 

карта и датум на издавање и датум на важност на лична 

карта, како и орган кој ја издал на полномошникот: 

____________“. 

 

Член 2 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за начинот и постапката на запишување на хартии 

од вредност. 

Член 3 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

    

Број 01-837/2     Комисија за хартии од вредност 

12 септември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 
 м-р Нора Алити, с.р. 

__________ 
3080. 

Врз основа на член 167 став 1 точка б) и член 190, а 
во врска со членовите 154, 156, 158 и 166-а 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, 43/2014, 15/2015, 
154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Северна Македонија 
на седницата одржана на ден 12.9.2019 година, донесе  
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ГОДИШНИТЕ, ПОЛУГОДИШНИТЕ И ТЕКОВ-
НИТЕ ИЗВЕШТАИ, МАТЕРИЈАЛИ ЗА АКЦИО-
НЕРСКИ СОБРАНИЈА И ИЗВЕШТАЈ ЗА СОП-
СТВЕНОСТ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА 
СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 
КОИ СЕ ВОДАТ ВО РЕГИСТАРОТ НА КОМИСИ-
ЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД  ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на го-

дишните, полугодишните и тековните извештаи, мате-
ријали за акционерски собранија и извештај за сопстве-
ност на акционерските друштва со посебни обврски за 
известување кои се водат во Регистарот на Комисијата 
за хартии од вредност на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ број 112/2008, 31/2011, 
31/2012, 76/2013 и 171/2013 и пречистен текст во 
„Службен весник на РМ“ број 153/2015) (во поната-
мошниот текст: Правилник), во делот Видови на из-
вештаи во Член 3, точка  1.4 алинеа 8,  зборовите во 
заградата “број на пасош и земја од која е издаден па-
сошот за странско лице “ се менуваат со зборовите 
“број на патна исправа за странско  лице, и датум на 
издавање и датум на важност на патната исправа, како 
и огран која ја издал“. 

 
Член 2 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-
кот за формата и содржината на годишните, полуго-
дишните и тековните извештаи, материјали за акцио-
нерски собранија и извештај за сопственост на акцио-
нерските друштва со посебни обврски за известување 
кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија. 

 
Член 3 

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

 
Број 01-838/2     Комисија за хартии од вредност 

12 септември 2019 година на Република Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
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3081. 
Врз основа на член 150 став (3), член 150-а, член 

150-б и член 190 од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.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), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Северна Македонија на седницата одржана на 
12.9.2019 година донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОБУКА И ПОЛА-

ГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ИНВЕСТИЦИОНО СОВЕТУВАЊЕ 

 
Општи одредби 

 
Член 1 

Со Правилникот за начинот и условите за обука и 
полагање на стручен испит за вршење на инвестиционо 
советување се уредуваат: 

- организацијата и начинот на одржување на обука-
та за вршење на инвестиционо советување, испитните 
области, условите за избор на едукатори, обврските на 
едукаторите и на кандидатите кои следат обука и пола-
гаат стручен испит за вршење на инвестиционо совету-
вање, како и динамиката за одржување на обуката; 

- организација на стручниот испит за инвестиционо 
советување, надзор над регуларноста на испитот и ди-
намиката за одржување на испитот; 

- начин и постапка за признавање на документ изда-
ден од глобална професионална организација од облас-
та на инвестиционото советување од вредност или од 
надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на 
ЕУ, Европски економски простор, Швајцарската кон-
федерација, САД или друга земја со чиј надлежен ор-
ган (регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно 
признавање на професионални квалификации на 
принцип на реципроцитет, со кој се докажува стекната-
та квалификација во странство во областа на инвести-
ционо советување; 

-други прашања од значење за обезбедување на 
фер, транспарентен и рамноправен третман на сите 
кандидати кои следат обука и полагаат стручен испит 
за вршење на инвестиционо советување. 

 
Организација на обука и стручен испит 

 
Член 2 

(1) Обука и стручен испит за вршење на инвестици-
оно советување организира и спроведува Комисијата за 
хартии од вредност на Република Северна Македонија 
(во понатамошниот текст: Комисија). 

(2) Стручните и административните работи за пот-
ребите на спроведување на стручниот испит вршење на 
инвестиционо советување ги врши одговорно лице оп-

ределено од страна на Претседателот на Комисијата. 
(3) Одговорното лице од став (2) за својата работа 

ќе добива една третина од просечната нето плата на Ре-
публика Северна Македонија за секоја одржана испит-
на сесија за што Комисијата донесува решение.  

(4) Стручниот испит за вршење на инвестиционо 
советување технички го спроведува правно лице избра-

но по пат на јавна набавка од Комисијата. 

(5) За обуката и полагањето на стручниот испит за 
вршење на инвестиционо советување и при повторно 
полагање на дел од стручниот испит, кандидатот плаќа 
надомест утврден со Тарифникот за утврдување висина 
на надоместоци што ги наплатува Комисијата за хар-
тии од вредност на Република Северна Македонија. 

 
Обука и стручен испит 

 
Член 3 

(1)  Обуката и стручниот испит за вршење на инвес-
тиционо советување се спроведува врз основа на кон-
статирана потреба од Комисијата, но не помалку од ед-
наш годишно.  

(2) Комисијата на својата веб страна и во два днев-
ни весници кои излегуваат на цела територија на Ре-
публика Северна Македонија на македонски јазик и на 
албански јазик, објавува соопштение со кое ги известу-
ва заинтересираните кандидати за организирање на 
обука и стручен испит за вршење на инвестиционо со-
ветување најмалку 20 дена пред почетокот на обуката, 
како и начинот на пријавување на заинтересираните 
лица. 

(3)  Обуката се организира во работни денови во 
попладневните часови и во денови на викенд, согласно 
распоредот кои кандидатите го добиваат првиот ден на 
обуката. 

(4)  Комисијата со решение утврдува дали кандида-
тот кој поднесол барање за следење обука и полагање 
на стручен испит за вршење на инвестиционо советува-
ње ги исполнува условите за следење на обуката и по-
лагање на стручниот испит. 

 
Начин на одржување на обуката 

 
Член 4 

(1) Обуката за вршење на инвестиционо советување 
се одржува согласно подготвена  програма која е соста-
вен дел на овој Правилник. 

(2) Обуката за инвестиционо советување е со фонд 
од  40 часа. 

(3) Доколку за обуката се пријават помалку од 30 
учесници, истата ќе се спроведе како менторска нас-
тава, за што пријавените учесници ќе бидат навремено 
известени. 

(4) Следење на наставата не е задолжително. 
 

Уредувачки совет 
 

Член 5 
(1) За подготовка на Прирачник за обука и полага-

ње на стручен испит за вршење на инвестиционо сове-
тување се формира Уредувачки совет. 

(2) Составот на уредувачкиот совет се утврдува со 
посебна одлука на Претседателот на Комисија. 

(3) Уредувачкиот совет се состои од 4 члена од кои 
еден е Претседател на советот. 

(4) Уредувачкиот совет, во рок од 20 дена од доста-
ва на одобрените материјали и содржина од страна на 
едукаторите, го прегледува, уредува, подготвува и го 
предава за печатење Прирачникот за обука и полагање 
на стручен испит за вршење на инвестиционо совету-
вање.  

(5) Членовите на уредувачкиот совет добиваат на-
домест за подготовка на Прирачникот, кој го утврдува 
Комисијата со посебна одлука. 
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Едукатори 
 

Член 6 
(1) Наставата во рамките на обуката за вршење на 

инвестиционо советување ја спроведуваат лица - еду-
катори кои имаат универзитетско образование и работ-
но искуство од десет години од соодветната област за 
која ќе држат предавања. 

(2) Во спроведување на обуката може да учествува-
ат и признати стручњаци од праксата од земјата и од 
странство. 

(3) За избор на едукатори Комисијата објавува по-
кана за доставување на понуди на својата веб страна. 

(4) Комисијата за спроведување на испитот соглас-
но објавената покана на Комисијата, доставените пону-
ди ги разгледува и врз основа на критериумите утврде-
ни во поканата за доставување на понудите подготвува 
предлог листа на едукатори која ја доставува до Коми-
сијата во рок од 7 дена од денот на затварање на обја-
вената покана на Комисијата за доставување на понуди 
за едукатори.  

(5) Во случај кога има повеќе кандидати кои ги си-
полнуваат условите наведени во поканата за доставува-
ње на понуди, предлог листата од став (4) на овој член 
треба да содржи по два предлог кандидати за едукатор 
за секое наставно подрачје, додека пак во случај кога 
постои само еден кандидат за одредено наставно под-
рачје кој ги сиполнува условите наведени во поканата 
тогаш во предлог листата се предлага тој кандидат. 

(6) Комисијата прави конечен избор на едукатори 
врз основа на предлог листата од став (4) на овој член. 

(7) Комисијата ги известува едукаторите за нивниот 
избор и на својата веб страна ја објавува листата на из-
браните едукатори.  

 
Права и обврски на едукаторите 

 
Член 7 

(1) Едукаторите имаат право на паричен надомест 
утврден со посебна одлука на Комисијата. 

(2) За дополнително одржаните предавања, едука-
торите не добиваат дополнителен надомест.  

(3) Едукаторите се должни да ги одржуваат преда-
вањата според утврдениот распоред од страна на Коми-
сијата, за кој дале претходна согласност. 

(4) Во случај на спреченост, едукаторите се должни 
да обезбедат адекватна замена, по претходна соглас-
ност од Комисијата. 

(5) За секоја област за која се определени едукато-
рите се должни да подготват соодветни материјали и 
содржина за предавање, без дополнителен надомест, 
согласно програмата и насоките дадени од Комисијата 
и најдоцна 10 дена од доставата на известувањето за 
избор на едукатор да ги достават до Комисијата за 
одобрување. Подготвените материјали и содржина се 
составен дел на Прирачникот за обука и полагање на 
стручен испит за вршење на инвестиционо советување. 

(6) Уредувачкиот совет ги разгледува доставените 
материјали и содржина од став (5) на овој член и во рок 
од 10 дена истите ги одобрува или доколку има потре-
ба им дава на едукаторите насоки и рок од 3 дена исти-
те да ги изменат или надополнат. 

(7) За секое предавање, без дополнителен надомест, 
едукаторите се должни да подготват соодветна презен-
тација и тој материјал во писмена или електронска 
форма (ЦД или е-маил) да го достават до Комисијата, 
најдоцна 5 дена пред одржување на предавањето. 

(8) Едукаторите се должни да подготват листа на 
испитни прашања и задачи од соодветната област и да 
ги достават до Комисијата за одобрување најдоцна 10 
дена од доставата на известувањето за избор на едука-
тор. 

(9) Комисијата за спроведување на испитот ги раз-
гледува доставените прашања и задачи од став (8) на 
овој член и во рок од 10 дена истите ги одобрува или  
доколку има потреба им дава на едукаторите насоки и 
рок од 3 дена истите да ги изменат или надополнат. 

(10) Одобрените прашања и задачи за спроведување 
на стручниот испит од страна на Комисијата за спрове-
дување на испитот, едукаторите се должни во рок од 7 
дена од денот на одобрување да ги внесат истите во 
електронскиот систем за полагање. 

(11) Комисијата за спроведување на испитот во рок 
од 7 дена од денот на внесување на прашањата во елек-
тронскиот систем за полагање ги верификува прашања-
та за полагањето на стручниот испит за вршење на ин-
вестиционо советување во електронскиот систем за по-
лагање. 

(12) Правата и обврските на едукаторите се уреду-
ваат со Договор. 

 
Кандидати за следење на обука и полагање  

на стручен испит 
 

Член 8 
(1) Право на следење на обука и полагање на стру-

чен испит за вршење на инвестиционо советување има 
лице кое ги исполнува следниве услови: 

а) да има завршено четиригодишно високо образо-
вание VII/1 или студирал според Болоњската деклара-
ција и има 240 кредити според евроспкиот кредит -
трансфер систем (ЕКТС); 

б) да има искуство од најмалку една година во об-
ласта на финансиите; 

в) да не е осудуван со правосилна судска одлука за 
кривично дело во последните пет години и 

г) да не е осудуван со правосилна судска одлука за 
сторено кривично дело предзивикување стечај на прав-
но лице. 

(2) За следење на обука и полагање на стручен ис-
пит за вршење на инвестиционо советување кандида-
тот поднесува писмена пријава до Комисијата во рок 
определен во соопштението за организирање на обука 
објавено во дневните весници и на веб страната на Ко-
мисијата. 

(3) Пријавата од став (2) на овој член се поднесува 
до Комисијата исклучиво на пропишан образец „Прија-
ва за следње обука и полагање на стручен испит за 
вршење на инвестиционо советување (Образец П-СОП-
СИВИС)“ кој е составен дел на овој Правилник. 

(4) Образецот П- СОПСИВИС треба да е испишан 
уредно, читливо и без корекции и истиот треба задол-
жително да ги содржи сите пропишани податоци за 
кандидатот за следење на обука и полагање на испит 
СОПСИВИС, како и листа на документација која е дос-
тавена во прилог на пријавата. 

(5) Кандидатот има обврска во рок од 15 дена од де-
нот на поднесување на пријавата од став (2) да ја ком-
плетира со следната документација: 

- доказ за исполнување на условите од став (1) точ-
ка а) и б) од овој член; 

- како доказ за исполнување на условот од тав (1) 
точка г) кандидатот поднесува изјава дадена на нотар 
дека не е осудуван со правосилна судска одлука за сто-
рено кривично дело предизвикување стечај на правно 
лице согласно пропишан образец „Изјава (Образец И-
ПСПЛ)“ кој е составен дел на овој Правилник или ис-
тата ја доставува до Комисијата електронски потпиша-
на со квалификуван дигитален сертификат; 

- доказ за уплатен надомест согласно Тарифникот 
за утврдување висина на надоместоците што ги напла-
тува Комисијата.  
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(6) Документацијата од став (5) на овој член која се 
поднесува во прилог на пријавата до Комисијата треба 
да се достави во оригинал или нотарски заверена ко-
пија. 

(7) Доколку доказот за поседување на потребно ви-
соко образование е сеткнат во странство тогаш во до-
кументацијата од став (5) на овој член кандидатот тре-
ба да достави и доказ за нострификација издаден од со-
одветен надлежен орган согласно закон. 

(8) Документот за исполнување на условот од ста-
вот (1) точка в) Комисијата го прибавува по службена 
должност односно врши увид во потврдата доставена 
од страна на кандидатот. 

(9) Комисијата по потреба може да побара да се из-
врши увид во лична карта односно важечка патна ис-
права на кандидатот кој поднел пријава од став (2) на 
овој член, при што овластените лица од Комисијата 
кои вршат увид во лична карта односно важечка патна 
исправа, задолжително го пополнуваат пропишаниот 
образец „Потврда за извршен увид (Образец П-ИУ)“ 
кој е составен дел на овој Правилник.  

(10) Во случајот од став (9), доколку кандидатот не 
се во можност да достави лична карта односно патна 
исправа на увид, задолжително до Комисијата доставу-
ва потврда за постоење на факти (афидавит), издадена 
од страна на нотар односно надлежен орган. 

 
Права и обврски на кандидатите 

 
Член 9 

(1) Кандидатите кои ќе ја следат обуката за вршење 
на инвестиционо советување на почетокот на обуката 
добиваат распоред на предавањата и основна литерату-
ра (Прирачник за обука и полагање на стручен испит за 
вршење на инвестиционо советување). 

(2) Кандидатите на крајот на секое предавање по-
полнуваат листа за присутност, со цел на крајот од обу-
ката оние кандидати кои ги следеле предавањата од се-
која соодветна област да пополнат анкета за квалитетот 
на предавањата, предавачите и литературата за обу-
ката.  

 
Стручен испит и испитни рокови 

 
Член 10 

(1) Стручниот испит за вршење на инвестиционо 
советување се состои од два дела, и тоа: 

а) Прв дел (теоретски дел), со кој се проверува тео-
ретското знаење на кандидатите и 

б) Втор дел (практичен пример), со кој се проверува 
способноста за примена на законите во практиката.  

(2) Комисијата за секоја од обуките во период од 2 
години организира минимум две сесии. Во рамките на 
секоја од сесиите Комисијата определува термини за 
полагање. 

(3) По завршување на обуката Комисијата во испит-
ниот календар однапред определува термини за полага-
ње на истиот. Комисијата ги информира кандидатите 
на кои им е одобрено барањето за полагање на стручен 
испит за вршење на инвестиционо советување за дату-
мот, времето, местото на одржување и начинот на при-
јавување за полагање на испитот најмалку 8 дена пред 
одржувањето на истиот преку веб страната на Комиси-
јата и Јавниот радиодифузен сервис. 

(4) Рокот на пријавување за полагање на стручниот 
испит е најдоцна 5 дена пред датумот утврден во ис-
питниот календар за одржување на стручниот испит. 
Кандидатот за полагање на испитот се пријавува лично 
или преку испраќање на пријава која е составен дел на 
овој Правилник (пропишан Образец  П-ПНИ) по пат на 
е-маил.  

(5) Кандидатот има право да го полага било кој мо-
дул од првиот дел од стручниот испит во најмногу 3 
последователни термини утврдени за полагање на ис-
питот.  

(7) Кандидатот има право да ја полага било која ис-
питна област/предмет од вториот дел од стручниот ис-
пит во најмногу 2 последователни термини по завршу-
вањето на првиот дел (теоретскиот дел). 

(8) Доколку кандидатите не положат некој од моду-
лите од првиот дел од испитот или некоја од испитните 
области/предмети од вториот дел од испитот по спро-
веденото прво полагање, при секое наредно полагање 
уплатуваат на сметката на Комисијата надомест за пов-
торно полагање на стручниот испит, чија висина е ут-
врдена со Тарифникот за утврдување висина на надо-
местоци што ги наплатува Комисијата за хартии од 
вредност на Република Северна Македонија. Доказот 
за платен надомест се доставува заедно со пријавата. 

(8) Кандидатите  имаат обврска да го положат 
стручниот испит во рок од 2 години од денот на зав-
ршувањето на обуката. 

(9) Доколку обуката за вршење на инвестиционо со-
ветување се спроведува како менторска настава, канди-
датите пријавени на истата имаат обврска да го поло-
жат стручниот испит во рок од 2 години од денот на из-
даденото Решение за право на полагање на стручниот 
испит за вршење на инвестиционо советување од стра-
на на Комисијата за хартии од вредност на Република 
Северна Македонија. 

(10) Доколку пријавените кандидати не го положат 
стручниот испит за инвестиционо советување во рокот 
од став (8) и став (9) на овој член, ќе се смета дека не 
го положиле испитот и за секој кандидат Комисијата ќе 
донесе Решение за губење на правото на полагање на 
стручниот испит.  

(11) Лицата од став (10) на овој член, имаат право 
на пријавување на наредна обука, на начин и под усло-
ви утврдени со овој Правилник. 

 
Член 11 

Со посебен договор склучен со Комисијата, се уре-
дуваат правата и обврските на вработените во Комиси-
јата кои ќе ја следат обуката и ќе го полагаат стручниот 
испит за вршење на инвестиционо советување. 

 
Место и начин на полагање на стручниот испит 

 
Член 12 

(1) Стручниот испит за вршење на инвестиционо 
советување се полага во просторија за полагање на ис-
пит, посебно опремена со материјално-техничка и ин-
форматичка опрема, интернет врска и опрема за снима-
ње на полагањето. 

(2) Стручниот испит се полага во точно утврдените 
термини, во присуство на двајца овластени претставни-
ци од Комисијата, членовите на Комисијата за спрове-
дување на испитот, еден претставник од Министер-
ството за финансии, еден претставник од Владата на 
Република Северна Македонија на предлог на Канцела-
ријата на претседателот на Владата на Република Се-
верна  Македонија и еден информатичар предложен од 
Министерството за информатичко општество и адми-
нистрација. 

(3) Стручниот испит за вршење на инвестиционо 
советување се полага во работни денови, но во одреде-
ни случаи и во денови на викенд. 
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Комисија за спроведување на испитот 
 

Член 13 
(1) Комисијата за спроведување на испитот ја сочи-

нуваат компетентни и стручни лица утврдени со посеб-
на одлука на Комисијата. 

(2) Комисијата за спроведување на испитот се сос-
тои од 3 члена, од кои еден е надворешен член и двајца 
од редот на вработените во Комисијата.  

(3) Комисијата за спроведување на испитот ги вери-
фикува прашањата за полагањето на стручниот испит 
за вршење на инвестиционо советување, ја одредува 
тежината и бројот на прашањата за стручниот испит, 
врши ревизија и ажурирање на базите на прашања и ба-
зите на практични примери и задачи најмалку двапати 
годишно и одлучува по поднесен приговор од страна 
на кандидат кој полагал стручен испит. 

(4) Комисијата за спроведување на испитот ги раз-
гледува доставените понуди на едукатори согласно об-
јавената покана и на Комисијата и предложува  листа 
на едукатори.  

(5) Комисијата за спроведување на испитот е долж-
на во текот на одржување на стручниот испит да ја 
обезбеди тајноста на податоците. 

(6) Членовите на Комисијата за спроведување на 
испитот добиваат годишен надомест во висина која не 
го надминува износот на две просечни плати објавени 
од Државниот завод за статистика исплатена во Репуб-
лика Северна Македонија за претходната година. 

 
Почеток на стручниот испит 

 
Член 14 

(1) Испитот започнува во точно определеното вре-
ме и трае согласно со времето утврдено со овој Пра-
вилник за секој модул или испитна област/предмет. 

(2) Закаснување на испит, може да се толерира, но 
само доколку од почеток на испитот не поминале пове-
ќе од 10 минути од оправдани причини. 

(3) Заради идентификација, кандидатот е должен 
пред почетокот на испитот да стави на увид на дежур-
ните лица лична карта или пасош. 

 
Напуштање на испитот 

 
Член 15 

(1) За време на траење на испитот, кандидатот не 
може да ја напушти просторијата доколку истовремено 
не го предаде и тестот.  

(2) Доколку лицата од член 12 став (2), забележат 
дека кандидатот користи недозволено средство во те-
кот на траење на испитот или се однесува на начин кој 
ја загрозува регуларноста на испитот, го одземаат тес-
тот на тој кандидат и му наложуваат на кандидатот да 
ја напушти просторијата. 

(3) Во случај на став (2) на овој член, на испитниот 
список и во записникот се забележуваат причините за 
одземањето на тестот и времето кога кандидатот  е от-
странет од испитот. 

(4) Доколку кандидатот при полагањето не ги почи-
тува правилата и користи недозволени средства во те-
кот на испитот, му се изрекува забрана за полагање на 
стручниот испит за вршење на инвестиционо советува-
ње во траење од три години, за што Комисијата донесу-
ва решение. 

 
Записник 

 
Член 16 

(1) За текот на испитот се води записник. 
(2) Записникот за текот на испитот ги содржи след-

ните податоци:  
- испитна област која се полага; 
- место каде се одржува испитот; 
- датум на одржување на испитот; 

- време на почеток и крај на испитот; 
- листа на лицата од член 12 став (2) кои присуству-

вале во текот на полагањето на испитот; 
- листа на пријавени кандидати чии пријави се вне-

сени во системот; 
- листа на кандидати кои го полагале испитот, 
- листа на лицата кои биле отстранети од полагање 

на испитот (доколку има такви)  согласно член 15 на 
овој Правилник; 

- просторни и технички услови за време на испитот 
(просторија, комјутери, камера, блокирање на радио 
фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање и 
сл); 

- други забелешки кои присутните лица ги забеле-
жале за време на испитот (причини за прекин, техничка 
неможност на функционирање на системот за полагање 
и сл.). 

(3) Записникот го потпишуваат овластените прес-
тавници на Комисијата присутни на полагањето 

(4) Записникот за текот на испитот се изготвува на 
денот на одржувањето на испитот. 

 
Ревизија на спроведени испити 

 
Член 17 

(1) Материјалите од одржаните испити, особено 
хартиените верзии од тестовите, студиите на случај и 
задачите за полагање на стручниот испит и специмени-
те за проверка на точноста на одговорите на тестот и 
задачите, како и снимките од одржаните стручни испи-
ти за вршење на инвестиционо советување се чуваат во 
Комисијата. 

(2) Комисијата за хартии од вредност формира Ко-
мисија за ревизија на одржаните стручни испити за 
вршење на инвестиционо советување, која во својата 
работа ги користи материјалите од ставот (1) на овој 
член. Во Комисијата за ревизија покрај другите чле-
нови, задолжително членуваат и две лица предложени 
од Министерството за финансии. 

(3) Комисијата за ревизија се состанува по секоја 
одржана испитна сесија и врши ревизија на спроведу-
вање на испитот, вклучувајќи и дали испитот го пола-
гале кандидати кои ги исполнуваат условите за полага-
ње на испитот за што доставува извештај до Комиси-
јата. 

(4) На членовите на Комисијата за ревизија им сле-
дува паричен надоместок, кој на годишно ниво изнесу-
ва една просечна нето плата во Република Северна Ма-
кедонија, за што Комисијата донесува решение. 

(5) Доколку Комисијата за ревизија утврди нерегу-
ларности во спроведувањето на стручниот испит за 
вршење на инвестиционо советување од страна на лице 
кое полагало стручен испит и се стекнало со уверение 
за положен стручен испит, предлага одземање на уве-
рението. 

(6) Во случај на став (5) од овој член, Комисијата 
донесува решение за одземање на уверението врз осно-
ва на предлогот на Комисијата за ревизија во рок од 
три дена од приемот на предлогот. 

(7) Против решението од ставот (6) на овој член мо-
же да се поднесе жалба до Државната комисија за од-
лучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на 
приемот на истото.  

 
Испитни области 

 
Член 18 

(1) Испитните области кои го сочинуваат првиот 
дел од стручниот испит за инвестиционо советување се 
поделени во три модули: 
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(2) За испитните области/предмети „Анализа и 

вреднување на инструментите со фиксен доход“ и „Фи-
нансиски деривативи“, се полага втор дел од стручниот 
испит за вршење на инвестиционо советување кој се 
состои од практичен пример и задачи кои кандидатот 
треба да ги реши врз основа на анализата на практич-
ниот пример. 

(3) Се смета дека кандидатот успешно го положил 
првиот дел (теоретски дел) од испитот ако ги положил 
трите модули кои го сочинуваат. Секој од модулите се 
смета дека е успешно положен доколку кандидатот ос-
вои најмалку 70% од вкупниот број на предвидени пое-
ни за тој модул, но не помалку од 40% од вкупниот 
број на предвидени поени за секоја од испитните об-
ласти/предмети во соодветниот модул.  

(4) Се смета дека кандидатот успeшно го положил 
вториот дел од стручниот испит доколку освои најмал-
ку 70% од вкупниот број на предвидени поени за соод-
ветната испитна област/предмет. 

(5) Успехот на испитот се оценува со „положил“ 
или „не положил“. 

(6) Се смета дека кандидатот успешно го положил 
испитот за вршење на инвестиционо советување докол-
ку го положил првиот и вториот дел од стручниот ис-
пит за вршење на инвестиционо советување. 

Објавување на резултати, право на увид, приговор 

и жалба 

 

Член 19 

(1) Комисијата на својата веб страна во рок од 3 де-

на од денот на полагањето објавува неофицијален спи-

сок на кандидати кои го полагале испитот. 

(2) Секој од кандидатите кој полагал има право во 

рок од 3 дена по полагањето да изврши увид во тестот 

со претходно поднесено барање за увид до Комисијата 

лично или по е-маил. За извршениот увид се прави за-

писник. 

(3) Секој од кандидатите кои полагале има право од 

денот на полагањето на стручниот испит да поднесе 

писмен приговор до Комисијата во рок од 5 дена од де-

нот на полагањето. 

(4) По приговорот одлучува Комисијата за спрове-

дување на испитот во рок од 7 дена од прием на приго-

ворот.  

(5) По истекување на рокот за одговор на последни-

от приговор доставен до Комисијата за спроведување 

на испитот, Комисијата на својата веб страна објавува 

официјален список на кандидати кои го полагале испи-

тот. 

(6) Списокот од став (1) и став (5) од овој член ги 

содржи следните податоци: испитна област/предмет 

која се полагала, датум на полагањето, име и презиме 

на кандидатите кои полагале и резултати кои ги пости-

гнале.  

(7) Официјалниот список од став (5) се чува на веб 

страната на Комисијата најдоцна 60 дена од денот на 

полагање на испитот.  

 

Издавање на уверение 

 

Член 20 

(1) На кандидатите кои го положиле првиот и вто-

риот дел на стручниот испит за вршење на инвестицио-

но советување, Комисијата во рок од 15 дена од денот 

на завршувањето на испитот издава уверение за поло-

жен стручен испит за вршење на инвестиционо совету-

вање. 

(2) Лицето чие уверение издадено од Комисијата е 

изгубено, уништено или сл. може од Комисијата да по-

бара издавање на дупликат на уверение. 

(3) Кон барањето од став (2) на овој член за издава-

ње на дупликат на уверение, се приложува следново: 
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- причината за потребата од издавање на дупликат 

на уверение од Комисијата, како и периодот на следе-

ње на обуката и датумот на полагање на стручниотис-

пит за вршење на инвестиционо советување, 

 - во случај на губење на истото, доказ дека изгубе-

ното уверение е огласено за неважечко, согласно пози-

тивните законски прописи и 

 - доказ за уплатен надомест за издавање на дупли-

кат на уверение за вршење на инвестиционо совету-

вање.  

 

Признавање 

 

Член 21 

Признавањето на документ издаден од глобална 

професионална организација од областа на инвестици-

оното советување, од надлежен орган (регулаторно 

тело) во земја членка на ЕУ, Европски економски прос-

тор, Швајцарската конфедерација, САД или друга зем-

ја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен 

договор за меѓусебно признавање на професионални 

квалификации на принцип на реципроцитет со кој се 

докажува стекнатата квалификација во странство во 

областа на инвестиционо советување го врши Комиси-

јата на начин утврден со овој Правилник. 

 

Барање за признавање 

 

Член 22 

(1) Комисијата врши признавање на документите 

издадени од глобална професионална организација од 

областа на хартиите од вредност, од надлежен орган 

(регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, Европски 

економски простор, Швајцарската конфедерација, САД 

или друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно 

тело) е склучен договор за меѓусебно признавање на 

професионални квалификации на принцип на реципро-

цитет со кој се докажува стекнатата квалификација во 

странство во областа на инвестиционо советување врз 

основа на поднесено барање од заинтересираното лице. 

Во прилог на барањето заинтересираното лице подне-

сува и: 

- нотарски заверен превод на диплома или уверение 

за завршено високо образование или документ за нос-

трификација издаден од надлежен државен орган за 

диплома или уверение за завршено високо образование 

во странство или диплома или уверение за завршено 

високо образование во Република Северна Македонија; 

- апостил печат на документoт издаден од глобална 

професионална организација од областа на хартиите од 

вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во 

земја членка на ЕУ, Европски економски простор, 

Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со 

чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен дого-

вор за меѓусебно признавање на професионални квали-

фикации на принцип на реципроцитет со кој се дока-

жува стекнатата квалификација во странство во облас-

та на инвестиционо советување; 

- наставен план и програма на обуката за инвести-

ционо советување објавен од страна на странски надле-

жен орган (регулаторно тело) врз основа на која е изда-

ден документ со кој се докажува стекнатата квалифика-

ција во странство во областа на инвестиционо совету-

вање, освен ако документот за инвестиционо советува-

ње е издаден од надлежен орган (регулаторно тело) во 

земја членка на ЕУ, Европски економски простор, 

Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со 

чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен дого-

вор за меѓусебно признавање на професионални квали-

фикации на принцип на реципроцитет; 

- доказ за уплатен надомест утврден со Тарифникот 

за утврдување висина на надоместоци што ги наплату-

ва Комисијата за хартии од вредност на Република Се-

верна Македонија;  

-  друга документација на барање на Комисијата. 

 

Комисија за признавање 

 

Член 23 

(1) Претседателот на Комисијата за хартии од вред-

ност на Република Северна Македонија со одлука ја 

именува Комисијата за признавање од најмалку 3 члена 

од лицата кои се членови на Комисијата за спроведува-

ње на стручниот испит. 

(2) Комисијата за признавање во постапката на 

признавање ги зема во предвид: 

- наставниот план и програма освен ако документот 

е издаден од надлежен орган (регулаторно тело) во 

земја членка на ЕУ, Европски економски простор, 

Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со 

чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен дого-

вор за меѓусебно признавање на професионални квали-

фикации на принцип на реципроцитет; 

- реномето на институцијата која го издала серти-

фикатот; 

- правата кои произлегуваат од стекнатото звање; 

- други околности од значење за признавањето. 
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(3) Комисијата за признавање во постапката на 

признавање, ја зема во предвид пристигнатата писмена 

документација на лицето кое бара признавање. 

(4) Комисијата за признавање во постапката на 

признавање може од лицето кој го поднел барањето за 

признавање да побара и други документи кои се од 

важност за донесувањето на одлуката, како и оргинал-

ните документи на увид. 

 

Извештај на Комисијата за признавање 

 

Член 24 

Комисијата за признавање во рок од 15 дена од де-

нот на поднесување на барањето и комплетна докумен-

тација наведена во членот 22 од овој Правилник под-

готвува извештај во кој се анализира планот и програ-

мата и правата кои произлегуваат од стекнатото звање 

и ги предлага на Комисијата областите или деловите од 

областите кои лицето треба да ги положи, за да може 

документот издаден од глобална професионална орга-

низација од областа на хартиите од вредност, од надле-

жен орган (регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, 

Европски економски простор, Швајцарската конфеде-

рација САД или друга земја со чиј надлежен орган (ре-

гулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно приз-

навање на професионални квалификации на принцип 

на реципроцитет со кој се докажува стекнатата квали-

фикација во странство во областа на инвестиционо со-

ветување да биде признат и со тоа да може да се издаде 

уверение за инвестиционо советување од Комисијата. 

 

Решение за признавање 

 

Член 25 

(1) Комисијата го усвојува извештајот на Комисија-

та за признавање и го известува кандидатот дека услов 

за издавање уверение е задолжително полагање на ис-

питната област - Регулатива за пазарот на капитал во 

Република Северна Македонија и евентуално другите 

области или делови од области кои ги утврдила Коми-

сијата за признавање. 

(2) По исклучок на став (1) од овој член, доколку 

постои договор за меѓусебно признавање на професио-

нални квалификации на принцип на реципроцитет со 

надлежното регулаторно тело на странската држава ко-

ја го издала сертификатот, Комисијата го известува 

кандидатот дека единствен услов за признавање на сер-

тификатот е полагање на испитната област - Регулати-

ва за пазарот на капитал во Република Северна Маке-

донија. 

(3) Лицето кое поднело барање за признавање на 

уверение/сертификат, може да ги полага испитните об-

ласти од став (1) на овој член, во термините за полага-

ње кои ги организира Комисијата, согласно член (10) 

од овој Правилник. 

(4) Кандидатот има обврска да ја положи испитната 

област - Регулатива за пазарот на капитал во Република 

Северна Македонија и другите области или делови од 

области кои ги утврдила Комисијата за признавање во 

рок од најмногу 60 дена од првиот овозможен испитен 

термин на Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Северна Македонија. 

(5) По положувањето на испитните области од став 

(1) на овој член, Комисијата донесува Решение за изда-

вање на уверение за вршење на инвестиционо совету-

вање. 

 

Овластени инвестициони советници 

 

Член 26 

(1) Услуги поврзани со вршење на инвестиционо 

советување на клиенти може да вршат само овластени 

инвестициони советници.  

(2) Инвестиционен советник треба да има положено 

стручен испит за вршење на инвестиционо советување 

што го организира Комисијата. 

 

Преодни и завршни одредби 

 

Член 27 

(1) Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

(2) Со влегувањето во сила на овој Правилник прес-

танува да важи Правилникот за начинот и условите за 

обука и полагање на посебен стручен испит за инвести-

ционо советување („Службен весник на РСМ“ број 

91/2014) и неговите измени и дополнувања на Правил-

никот („Службен весник на РСМ“ број 128/2014, 

107/2016 и 40/2019).  

 

Број 01-943/1     Комисија за хартии од вредност 

12 септември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
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2. Детална структура на Curiculum-от: 
1.Регулатива за пазарот на капитал во РМ  
1.1. Вовед и преглед на релевантната регулатива  
1.2. Меѓународна регулатива (ЕU, IOSCO и др.) 
1.3. Домашна регулатива: 
1.3.1. Главни закони (Закон за хартии од вредност, 

Закон за инвестициски фондови, Закон за преземање на 
акционерски друштва) 

1.3.2. Специфични делови од други закони (Закон 
за трговски друштва, даночна регулатива и др.) 

1.3.3. Комисијата за хартии од вредност како регу-
латор на пазарот на хартии од вредност. 

 
2.Квантитативни методи и статистика  
2.1 Временска вредност на парите 
2.1.1 Идна вредност на еден cash flow(паричен тек) 
2.1.2 Идна вредност на серија cash flow-a 
2.1.3 Сегашна вредност на еден cash flow 
2.1.4 Сегашна вредност на серија cash flow-а 
2.1.5 Еднаквост на сегашни и идни вредности 
2.1.6 Останата примена на временска вредност на 

парите 
2.1.7 Анализа на дисконтирани cash flow-a 
2.1.8 Конвенција во врска со камата и пазар на пари 
2.1.9 Инвестициони мерила на приносот 
2.2. Основни статистички концепти 
2.2.1 Основни карактеристики на статистика 
2.2.2 Распоред на фреквенции 
2.2.3 Распоред на веројатности 
2.2.4 Мерила на централна тенденција 
2.2.5 Мерила на дисперзија 
2.2.6 Мерила на асиметрија 
2.2.7 Основи на корелација и регресија 
2.3. Функции  
2.4. Концепти на веројатност и случајни варијабли 
2.5. Општи дистрибуции на веројатност  
2.6. Случаен примерок и оценување 
2.7. Статистички заклучоци и тестирање на хипоте-

зи  
2.8. Корелациона анализа и линеарна регресија 
2.9. Мултиваријантна регресија  
2.10. Анализа на временските серии  
 
3.Економика  
3.1. Понуда и побарувачка  
3.1.1 Детерминанти на индивидуална побарувачка  
3.1.2 Детерминанти на индивидуална понуда 
3.1.3 Рамнотежни цени 
3.1.4 Анализа на промена во рамнотежа 
3.1.5 Како цените ги алоцираат ресурсите 
3.2. Извори на економскиот раст 
3.2.1 Продуктивност 
3.2.2 Човечки капитал 
3.2.3 Технолошки прогрес 
3.2.4  Институционално опкружување (сопственич-

ки права, политичка стабилност) 
3.3. Монетарен систем 
3.3.1 Улогата на Централната банка 
3.3.2 Банки и понуда на пари 
3.3.3 Мерки на монетарна контрола 
3.3.4 Проблеми во контролата на понудата на пари 
3.4. Макроекономика 
3.4.1 Меѓународни текови на добра и услуги  
3.4.2 Реален и номинален девизен курс 
3.4.3 Понуда и побарувачка на расположивите ви-

шоци (loanable funds) 

3.4.4 Еквилибриум во отворената економија 
3.4.5 Фактори на влијание во отворената економија 
3.5. Агрегатна понуда и агрегатна побарувачка 
3.5.1 Крива на агрегатна побарувачка 
3.5.2 Крива на агрегатна понуда  
3.5.3 Влијание на монетарната политика на агрегат-

ната побарувачка 
3.5.4 Влијание на фискалната политика на агрегат-

ната побарувачка 
3.5.5 Невработеност 
3.5.6 Инфлација 
3.5.7 Економски раст  
3.5.8 Меѓународна трговија и финансии 
 
4. Анализа на финансиски извештаи  
4.1. Систем на финансиско известување 
4.1.1 Цели на финансиското известување 
4.1.2 Финансиски информации и пазар на капитал 
4.1.3 Основни сметководствени принципи 
4.1.4 Меѓународни стандарди за финансиско извес-

тување 
4.1.5 Прифатени сметководствени принципи во 

САД(GAAP) 
4.1.6 Значење на надворешната ревизија 
4.2. Содржина и структура на основните финансис-

ки извештаи 
4.2.1 Извештај за финансиската состојба 
4.2.2 Извештај за сеопфатна добивка 
4.2.3 Извештај за паричните текови 
4.2.4 Извештај за промени во фондот и резервите 
4.2.5 Белешки кон финансиските извештаи 
4.2.6 Други извори на финансиски информации 
4.3 Анализа на парични текови (Cash flow анализа) 
4.3.1 Cash flow vs добивка 
4.3.2 Известување за паричните текови-директна 

метода 
4.3.3 Известување за паричните текови-индиректна 

метода 
4.3.4 Анализа на cash flow информации 
4.4 Ratio анализа на финансиски извештаи 
4.4.1 Цели и употреба на ratio анализа 
4.4.2 Анализа на ликвидност 
4.4.3 Анализа на солвентност 
4.4.4 Анализа на активности 
4.4.5 Анализа на профитабилност 
4.4.6  Интегрална ratio анализа 
4.5 Ratio анализа и процес на вреднување 
4.5.1 Добивка по акција 
4.5.2 Cash flow по акција 
4.5.3 EBITDA  по акција 
4.5.4 Книговодствена вредност по акција 
4.5.5 Ratio цена по акција/добивка по акција 
4.5.6 Ratio плаќање на дивиденда 
4.6 Анализа на залихи 
4.6.1 Разграничување на вредности помеѓу Извеш-

тај за финансиската состојба и Извештај за сеопфатна 
добивка (Однос помеѓу залихи и трошоци на продаде-
ни производи) 

4.6.2 LIFO vs FIFO:ефект на добивката, cash flow и 
обртен капитал 

4.6.3 LIFO vs FIFO: импликации на ratio анализа 
4.6.4 Проблем на намалување на LIFO резерви 
4.7 Анализа на недвижност, постројки и опрема 
4.7.1 Капитализација vs расходи 
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4.7.2 Методи на амортизација 
4.7.3 Влијание на методите на амортизација на фи-

нансиските извештаи 
4.7.4 Обелоденување на информации за фиксниот 

имот 
4.7.5 Обезвреднување на фиксниот имот 
4.7.6 Расходување на фиксниот имот 
4.8 Анализа на данок на добивка на компаниите 
4.8.1 Општи прашања на оданочување на добивката 

(Добивката во финансиските извештаи vs добивка за 
оданочување) 

4.8.2 Одложени даночни обврски 
4.8.3 Одложени даночни средства 
4.8.4 Обелоденување на информации за одданоче-

ната добивка 
4.9 Анализа на финансиските обврски на компани-

ите 
4.9.1Анализа на тековните обврски 
4.9.2 Анализа на долгорочните долгови 
4.9.3 Конвертибилни обврзници и варанти 
4.9.4 Повлекување на долгови пред истекот на ро-

кот за доспевање 
4.9.5 Долгови на компаниите во криза 
4.10 Лизинг и вонбилансни долгови 
4.10.1 Деловен и финансиски лизинг 
4.10.2 Компаративна анализа на деловниот и фи-

нансискиот лизинг 
4.10.3 Вонбилансни финансиски активности 
 
5.Финансии на корпорацијата-финансиски менаџ-

мент  
5.1. Основи на финансискиот менаџмент 
5.1.1 Алтернативни форми на деловното организи-

рање 
5.1.2 Финансиски менаџмент во организациската 

структура на компаниите 
5.1.3 Цели на корпоративната компанија 
5.1.4 Агенциски однос  
5.2. Капитално буџетирање 
5.2.1 Процес на капитално буџетирање 
5.2.2 Методи за рангирање на инвестициони про-

екти 
5.2.3 Рационална употреба на капиталот 
5.2.4 Cash flow проекции 
5.2.5 Анализа на ризкот 
5.2.6 Споредба на проекти со различен век на тра-

ење 
5.2.7 Реални опции 
5.3. Трошоци на капиталот 
5.3.1 Трошоци на поединечните извори на финанси-

рање 
5.3.2 Пондерирани просечни трошоци на капиталот 
5.3.3 Маргинални трошоци на капиталот 
5.3.4 Детерминанти на трошоците на капиталот 
5.4. Структура на капиталот и левериџ 
5.4.1 Целна структура на капиталот 
5.4.2 Деловен, финансиски и комбиниран левериџ 
5.4.3 Детерминанти на оптималната структура на 

капиталот 
5.4.4 Теорија на структурата на капиталот 
5.5. Дивидендна политика 
5.5.1 Дивиденда vs капитална добивка 
5.5.2 Теорија на ирелевантност за дивиденда 
5.5.3 Традиционална теорија за дивиденда 
5.5.4 Теорија на даночни преференции  
5.5.5 Информациона содржина на дивиденда  

5.5.6 Стабилност на дивиденда 
5.5.7 Дивиденда во вид на акции и делење на акции 
5.5.8 Откуп на акции 
5.6. Спојувања и преземања 
5.6.1 Спојувања и преземање како извор на создава-

ње на вредност 
5.6.2 Видови на спојувања 
5.6.3 Непријателски и пријателски преземања 
5.6.4 Вреднување на таргет и одредување на цени 
5.6.5 Улогата на инвестиционите банкари 
5.6.6 Корпоративни алијанси 
5.6.7 Leverage buyouts 
5.6.8 Дезинвестирање 
5.7. Меѓународни финансии на корпорацијата    
 
6. Анализа и вреднување на акциите   
6.1. Структура и функционирање на пазарите на 

хартии од вредност 
6.1.1.Пазар на капитал   
6.1.2.Примарен пазар на капитал 
6.1.3 Секундарен пазар на капитал 
6.1.4 Берза и вонберзански пазари (OTC) 
6.1.5 Иновации и тенденции 
6.2. Индикатори на пазарот на хартии од вредност 
6.2.1 Фактори во создавање на индикатори 
6.2.2 Серија на индикатори на пазарот на акции 
6.2.3 Серија на индикатори на пазарот на обврзници 
6.2.4 Композитни индикатори на акции и обврзници 
6.3. Ризик на акционерскиот капитал и негово ме-

рење 
6.3.1 Теорија за пазарот на капитал 
6.3.2 Еднофакторски модели (CAPM) 
6.3.3 Однос помеѓу системскиот ризик и приносот 
6.3.4 Тестирање на CAPM 
6.3.5 Теорија на арбитражно вреднување (APT) 
6.3.6 Повеќефакторски модели 
6.4. Анализа на пазарот и стопанските гранки и 

вреднување на акциите 
6.4.1 Примена на методот на дисконтирање на ди-

виденда на пазарот на капитал 
6.4.2 Проценка на стапките на раст на дивиденда 
6.4.3 Проценка на очекуваниот профит по акција 

(EPS) 
6.4.4 Пресметка на очекуваната стапка на принос на 

акција 
6.4.5 Анализа на економските циклуси и економ-

ските гранки 
6.4.6 Проценка на стапката на принос на економ-

ската гранка 
6.4.7 Релативно вреднување и ratio на релативно 

вреднување 
6.5. Анализа на компаниите и вреднување на акции 
6.5.1 Анализа на компанијата 
6.5.2 Проценка на внатрешната вредност (intrinsic 

value) 
6.5.3 Проценка на профитот по акција на компани-

јата 
6.5.4 Проценка на профитните мултипликатори 

(earnings multipliers) 
6.5.5 Анализа на растечките компании 
6.5.6 Мерење на додадената вредност 
6.5.7 Анализа на акциите на глобалните компании 
6.6. Техничка анализа  
6.6.1 Дефиниција и претпоставки 
6.6.2 Предности на техничката анализа 
6.6.3 Предизвици на техничката анализа 
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6.6.4 Правила на техничката анализа 
6.6.5 Индикатори на техничката анализа 
 
7. Анализа и вреднување на инструментите со фик-

сен доход  
7.1. Должнички хартии од вредност 
7.1.1 Карактеристики на должничките хартии од 

вредност 
7.1.2 Обезбедување на исплатата на обрвзниците 
7.1.3 Структура на пазарот на должнички хартии од 

вредност 
7.2. Ризици од инвестирање во обврзници 
7.2.1 Каматен ризик 
7.2.2 Ризик на кривата на принос 
7.2.3 Ризик отповикување и предвремено плаќање 
7.2.4 Ризик на реинвестирање 
7.2.5 Кредитен ризик 
7.2.6 Ризик на ликвидност 
7.2.7 Девизен ризик 
7.2.8 Инфлаторен или ризик на куповна моќ 
7.2.9 Ризик на волатилност 
7.2.10 Ризик од настани (политички, регулаторен, 

природен, преземање) 
7.3. Видови и карактеристики на обврзници  
7.3.1 Државни обврзници 
7.3.2 Општински обврзници 
7.3.3 Корпоративни обврзници 
7.3.4 Меѓународни обврзници 
7.3.5 Крива на принос на државните обврзници 
7.3.6 Мерење на спридовите на принос (апсолутни, 

релативни, ratio на принос) 
7.3.7 Ефекти на големината на емисијата и ликвид-

ност на спред 
7.3.8 Формирање на распон на каматни стапки 
7.3.9 Каматен своп и своп распон 
7.4. Вреднување на должнички хартии од вредност 
7.4.1 Основни принципи на вреднување 
7.4.2 Традиционални принципи на вреднување 
7.4.3 Без арбитражен пристап на вреднување 
7.4.4 Модели на вреднување 
7.5. Мерење на каматен ризик 
7.5.1 Пристап на полно вреднување 
7.5.2 Влијание на ценовната волатилност на карак-

теристиките на обврзниците 
7.5.3 Рочност 
7.5.4 Конвексност 
7.5.5 Цена на базниот поен (вклучително и неговата 

врска со дурација) 
 
8.Финансиски деривативи  
8.1. Деривативни инструменти и пазари  
8.1.1 Природа на инвестирање во деривативни фи-

нансиски инструменти 
8.1.2 Однос форвард/опција 
8.1.3 Елементарни начини на користење на опциите 

во управување со портфолиото на хартии од вредност 
8.2. Форварди и фјучерс пазари и инструменти 
8.2.1 Преглед на форвард и фјучерс пазари 
8.2.2 Хеџирање 
8.2.3 Основни методи на вреднување 
8.2.4 Примена и стратегија на forward-и 
8.2.5 Примена и стратегија на фјучерси 
8.3. Пазари на опции 
8.3.1 Структура на глобалниот пазар на опции 
8.3.2 Основи на вреднување на опциите 
8.3.3 Вреднување на опциите на пазарот во САД 

8.3.4 Егзотични опции 
8.3.5 Стратегија во тргувањето со опции 
8.4. Свопови и други деривативни пазари 
8.4.1 Структура на глобалниот пазар на swаp-ови 
8.4.2 Основни дефиниции за свопови 
8.4.3 Типови и карактеристики на свопови 
8.4.4 Варанти и заменливи хартии од вредност 
8.4.5 Останати деривативни хартии од вредност 
8.5. Останати глобални инвестиции 
8.5.1 Причини за глобално инвестирање 
8.5.2 Инвестициони фондови 
8.5.3 Недвижности и REIT’s 
8.5.4 Историски однос ризик и принос од алтерна-

тивни инвестиции 
 
9. Анализа на алтернативни инвестиции  
9.1. Недвижности  
9.2. Инвестициони компании 
9.3. Ризичен капитал  
9.4. Фондови за управување со ризикот (hedge 

funds) 
9.5. Затворен тип на компании (closed-held) и не-

ликвидни хартии од вредност 
9.6. Хартии од вредност на компании во стечај 
9.7. Деривативи на стоки и нивни пазари  
 
10. Портфолио менаџмент  
10.1. Портфолио теорија и теорија за пазарите на 

капитал 
10.2. Процес на инвестирање во хартии од вредност 
10.3. Управување со портфолија на индивидуални 

инвеститори/управување со портфолија на институцио-
нални инвеститори 

10.4. Донесување одлуки за алокација на средства 
по класи на инструменти, по сектори и по хартии од 
вредност 

10.5. Стратегии за управување со портфолио на ак-
ции/портфолио на хартии од вредност со фиксен доход 

10.6. Мерење на перформансите на портфолио ме-
наџерите 

10.7. Практично управување со портфолијата 
 
11. Етика, професионални стандарди и односи со 

клиенти  
11.1 Правна рамка на пазарот на капитал 
11.1.1 Правни карактеристики на корпоративниот 

амбиент 
11.1.2 Правни аспекти на функционирањето на па-

зарот на капитал 
11.1.3 Релевантна меѓународна регулатива 
11.1.4 Регулаторни и супервизорски институции/ор-

гани и учесници на пазарот на капитал 
11.2. Стандарди за професионално однесување 
11.2.1 Професионална одговорност 
11.2.2 Интегритет на пазарот на капитал 
11.2.3 Одговорност кон клиенти 
11.2.4 Одговорност кон работодавачи 
11.2.5 Инвестициона анализа, препораки и преземе-

ни активности 
11.2.6 Конфликт на интереси 
11.3. Етички правила 
11.4. Заштита на клиентите 
11.5. Презентирање на перформансите 
11.6. Комуникациски вештини 
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3082. 
Врз основа на член 112 став (3), член 112-б, член 

112-в, член 112-г, член    112-д, член 112-ќ, член 112-е, 
член 112-з, член 112-ѕ, член 112-и, член 112-ј, член 
112-љ, член 112-н и член 190 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“ бр. 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), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Северна Македонија 
на седницата одржана на 12.9.2019 година, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОБУКА И ПОЛА-
ГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА РАБОТЕЊЕ СО 

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 

Општи одредби 
 

Член 1 
Со Правилникот за начинот и условите за обука и 

полагање на стручен испит за работење со хартии од 
вредност се уредуваат: 

- организацијата и начинот на одржување на обука-
та за работење со хартии од вредност, испитните об-
ласти, условите за избор на едукатори, обврските на 
едукаторите и на кандидатите кои следат обука и пола-
гаат стручен испит за работење со хартии од вредност 
како и динамиката за одржување на обуката; 

- организација на стручниот испит за работење со 
хартии од вредност, надзор над регуларноста на испи-
тот и динамиката за одржување на испитот; 

- начин и постапка за признавање на документ изда-
ден од глобална професионална организација од облас-
та на хартиите од вредност или од надлежен орган (ре-
гулаторно тело) во земја членка на ЕУ, Европски еко-
номски простор, Швајцарската конфедерација, САД 
или друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно 
тело) е склучен договор за меѓусебно признавање на 
професионални квалификации на принцип на реципро-
цитет, со кој се докажува стекнатата квалификација во 
странство во областа на работење со хартии од вред-
ност; 

- други прашања од значење за обезбедување на 
фер, транспарентен и рамноправен третман на сите 
кандидати кои следат обука и полагаат стручен испит 
за работење со хартии од вредност. 

 
Организација на обука и стручен испит 

 
Член 2 

(1) Обука и стручен испит за работење со хартии од 
вредност организира и спроведува Комисијата за хар-
тии од вредност на Република Северна Македонија (во 
понатамошниот текст: Комисија). 

(2) Стручните и административните работи за пот-
ребите на спроведување на стручниот испит за работе-
ње со хартии од вредност ги врши одговорно лице оп-
ределено од страна на Претседателот на Комисијата. 

(3) Одговорното лице од став (2) за својата работа 
ќе добива една третина од просечната нето плата на Ре-
публика Северна Македонија за секоја одржана испит-
на сесија за што Комисијата донесува решение.  

(4) Стручниот испит за работење со хартии од вред-
ност технички го спроведува правно лице избрано по 
пат на јавна набавка од Комисијата. 

(5) За обуката и полагањето на стручниот испит за 
работење со хартии од вредност и при повторно пола-
гање на дел од стручниот испит, кандидатот плаќа на-
домест утврден со Тарифникот за утврдување висина 
на надоместоци што ги наплатува Комисијата за хар-
тии од вредност на Република Северна Македонија. 

Обука и стручен испит 
 

Член 3 
(1) Обуката и стручниот испит за работење со хар-

тии од вредност се спроведува врз основа на констати-
рана потреба од страна на Комисијата, но не помалку 
од еднаш годишно.  

(2) Комисијата на својата веб страна и во два днев-
ни весници кои излегуваат на цела територија на Ре-
публика Северна Македонија на македонски јазик и на 
албански јазик, објавува соопштение со кое ги известу-
ва заинтересираните кандидати за организирање на 
обука и стручен испит за работење со хартии од вред-
ност најмалку 20 дена пред почетокот на обуката, како 
и за начинот на пријавување на заинтересираните лица. 

(3)  Обуката се организира во работни денови во 
попладневните часови и во денови на викенд, согласно 
распоредот кои кандидатите го добиваат првиот ден на 
обуката. 

(4)  Комисијата со решение утврдува дали кандида-
тот кој поднесол барање за следење обука и полагање 
на стручен испит за работење со хартии од вредност ги 
исполнува условите за следење на обуката и полагање 
на стручниот испит. 

 
Начин на одржување на обуката 

 
Член 4 

(1) Обуката за работење со хартии од вредност се 
одржува согласно подготвена  програма која е составен 
дел на овој Правилник. 

(2) Обуката за работење со хартии од вредност е со 
фонд од  40 часа. 

(3) Доколку за обуката се пријават помалку од 30 
учесници, истата ќе се спроведе како менторска нас-
тава, за што пријавените учесници ќе бидат навремено 
известени. 

(4) Следење на наставата не е задолжително. 
 

Уредувачки совет 
 

Член 5 
(1) За подготовка на Прирачник за обука и полага-

ње на стручен испит за работење со хартии од вредност 
се формира Уредувачки совет. 

(2) Составот на уредувачкиот совет се утврдува со 
посебна одлука на Претседателот на Комисија.  

(3) Уредувачкиот совет се состои од 4 члена од кои 
еден е Претседател на советот. 

(4) Уредувачкиот совет, во рок од 20 дена од доста-
ва на одобрените материјали и содржина од страна на 
едукаторите, го прегледува, уредува, подготвува и го 
предава за печатење Прирачникот за обука и полагање 
на стручен испит за работење со хартии од вредност. 

(5) Членовите на уредувачкиот совет добиваат на-
домест за подготовка на Прирачникот,  кој го утврдува 
Комисијата со посебна одлука. 

 
Едукатори 

 
Член 6 

(1)  Наставата во рамките на обуката за работење со 
хартии од вредност ја спроведуваат лица - едукатори 
кои имаат универзитетско образование и работно ис-
куство од десет години од соодветната област за која 
ќе држат предавања. 

(2) Во спроведување на обуката може да учествува-
ат и признати стручњаци од праксата од земјата и од 
странство. 

(3) За избор на едукатори Комисијата објавува по-
кана за доставување на понуди на својата веб страна. 
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(4)  Комисијата за спроведување на испитот соглас-
но објавената покана на Комисијата, доставените пону-
ди ги разгледува и врз основа на критериумите утврде-
ни во поканата за доставување на понудите подготвува 
предлог листа на едукатори која ја доставува до Коми-
сијата во рок од 7 дена од денот на затварање на обја-
вената покана на Комисијата за доставување на понуди 
за едукатори.  

(5) Во случај кога има повеќе кандидати кои ги ис-
полнуваат условите наведени во поканата за доставува-
ње на понуди, предлог листата од став (4) на овој член 
треба да содржи по два предлог кандидати за едукатор 
за секое наставно подрачје, додека пак во случај кога 
постои само еден кандидат за одредено наставно под-
рчје кој ги исполнува условите наведени во поканата 
тогаш во предлог листата се предлага тој кандидат.  

(6) Комисијата прави конечен избор на едукатори 
врз основа на предлог листата од став (4) од овој член.  

(7) Комисијата ги известува едукаторите за нивниот 
избор и на својата веб страна ја објавува листата на из-
браните едукатори. 

 
Права и обврски на едукаторите 

 
Член 7 

(1) Едукаторите имаат право на паричен надомест 
утврден со посебна одлука на Комисијата. 

(2) За дополнително одржаните предавања, едука-
торите не добиваат дополнителен надомест.  

(3) Едукаторите се должни да ги одржуваат преда-
вањата според утврдениот распоред од страна на Коми-
сијата, за кој дале претходна согласност. 

(4) Во случај на спреченост, едукаторите се должни 
да обезбедат адекватна замена, по претходна соглас-
ност од Комисијата. 

(5) За секоја област за која се определени едукато-
рите се должни да подготват соодветни материјали и 
содржина за предавање, без дополнителен надомест, 
согласно програмата и насоките дадени од Комисијата 
и најдоцна 10 дена од доставата на известувањето за 
избор на едукатор да ги достават до Комисијата за 
одобрување. Подготвените материјали и содржина се 
составен дел на Прирачникот за обука и полагање на 
стручен испит за работење со хартии од вредност. 

(6) Уредувачкиот совет ги разгледува доставените 
материјали и содржина од став (5) на овој член и во рок 
од 10 дена истите ги одобрува или доколку има потре-
ба им дава на едукаторите насоки и рок од 3 дена исти-
те да ги изменат или надополнат. 

(7) За секое предавање, без дополнителен надомест, 
едукаторите се должни да подготват соодветна презен-
тација и тој материјал во писмена или електронска 
форма (ЦД или е-маил) да го достават до Комисијата 
најдоцна 5 дена пред одржување на предавањето.  

(8) Едукаторите се должни да подготват листа на 
испитни прашања и задачи од соодветната област и да 
ги достават до Комисијата за одобрување најдоцна 10 
дена од доставата на известувањето за избор на едука-
тор. 

(9) Комисијата за спроведување на испитот ги раз-
гледува доставените прашања и задачи од став (8) од 
овој член и во рок од 10 дена истите ги одобрува или  
доколку има потреба им дава на едукаторите насоки и 
рок од 3 дена истите да ги изменат или надополнат. 

(10) Одобрените прашања и задачи за спроведување 
на стручниот испит од страна на Комисијата за спрове-
дување на испитот, едукаторите се должи во рок од 7 
дена од денот на одобрување да ги внесат истите во 
електронскиот систем за полагање. 

(11) Комисијата за спроведување на испитот во рок 
од 7 дена од денот на внесување на прашањата во елек-
тронскиот систем за полагање ги верификува прашања-
та за полагањето на стручниот испит за работење со 
хартии од вредност во електронскиот систем за пола-
гање. 

(12) Правата и обврските на едукаторите се уреду-
ваат со Договор. 

 
Кандидати за следење на обука и полагање  

на стручен испит 
 

Член 8 
(1) Право на следење на обука и полагање на стру-

чен испит за работење со хартии од вредност има лице 
кое ги исполнува следниве услови: 

а) да има завршено најмалку четиригодишно средно 
образование; 

б) да има искуство од најмалку една година во об-
ласта на финансиите; 

в) да не е осудуван со правосилна судска одлука за 
кривично дело во последните пет години и 

г) да не е осудуван со правосилна судска одлука за 
сторено кривично дело предзивикување стечај на прав-
но лице. 

(2) За следење на обука и полагање на стручен ис-
пит за работење со хартии од вредност кандидатот под-
несува писмена пријава до Комисијата во рок опреде-
лен во соопштението за организирање на обука објаве-
но во дневните весници и на веб страната на Комиси-
јата. 

(3) Пријавата од став (2) на овој член се поднесува 
до Комисијата исклучиво на пропишан образец „Прија-
ва за следње обука и полагање на стручен испит за ра-
ботење со хартии од вредност (Образец П-СОПСИ-
РХВ)“ кој е составен дел на овој Правилник. 

(4) Образецот П-СОПСИРХВ треба да е испишан 
уредно, читливо и без корекции и истиот треба задол-
жително да ги содржи сите пропишани податоци за 
кандидатот за следење на обука и полагање на испит за 
работење со хартии до вредност, како и листа на доку-
ментација која е доставена во прилог на пријавата. 

(5) Кандидатот има обврска во рок од 15 дена од де-
нот на поднесување на пријавата од став (2) да ја ком-
плетира со следната документација: 

-  доказ за исполнување на условите од став (1) точ-
ка а) и б) од овој член; 

- како доказ за исполнување на условот од тав (1) 
точка г) кандидатот поднесува изјава дадена на нотар 
дека не е осудуван со правосилна судска одлука за сто-
рено кривично дело предизвикување стечај на правно 
лице согласно пропишан образец „Изјава (Образец И-
ПСПЛ)“ кој е составен дел на овој Правилник или ис-
тата ја доставува до Комисијата електронски потпиша-
на со квалификуван дигитален сертификат.  

- доказ за уплатен надомест согласно Тарифникот 
за утврдување висина на надоместоците што ги напла-
тува Комисијата.  

(6) Документацијата од став (5) на овој член која се 
поднесува во прилог на пријавата до Комисијата треба 
да се достави во оригинал или нотарски заверена ко-
пија. 

(7) Доколку доказот за поседување на потребно об-
разование е сеткнат во странство тогаш во документа-
цијата од став (5) на овој член кандидатот треба да дос-
тави и доказ за нострификација издаден од соодветен 
надлежен орган согласно закон. 

(8) Документот за исполнување на условот од ста-
вот (1) точка в) Комисијата го прибавува по службена 
должност односно врши увид во потврдата доставена 
од страна на кандидатот. 
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(9) Комисијата по потреба може да побара да се из-
врши увид во лична карта односно важечка патна ис-
права на кандидатот кој поднел пријава од став (2) на 
овој член, при што овластените лица од Комисијата 
кои вршат увид во лична карта односно важечка патна 
исправа, задолжително го пополнуваат пропишаниот 
образец „Потврда за извршен увид (Образец П-ИУ)“ 
кој е составен дел на овој Правилник.  

(10) Во случајот од став (9), доколку кандидатот не 
се во можност да достави лична карта односно патна 
исправа на увид, задолжително до Комисијата доставу-
ва потврда за постоење на факти (афидавит), издадена 
од страна на нотар односно надлежен орган. 

 
Права и обврски на кандидатите 

 
Член 9 

(1) Кандидатите кои ќе ја следат обуката за работе-
ње со хартии од вредност на почетокот на обуката до-
биваат распоред  на предавањата и основна литература 
(Прирачник за обука и полагање на стручен испит за 
работење со хартии од вредност). 

(2) Кандидатите на крајот на секое предавање по-
полнуваат листа за присутност, со цел на крајот од обу-
ката оние кандидати кои ги следеле предавањата од се-
која соодветна област да пополнат анкета за квалитетот 
на предавањата, предавачите и литературата за обу-
ката.  

 
Стручен испит и испитни рокови 

 
Член 10 

(1) Стручниот испит за работење со хартии од вред-
ност се состои од два дела, и тоа: 

а) Прв дел (теоретски дел), со кој се проверува тео-
ретското знаење на кандидатите и 

б) Втор дел (практичен пример), со кој се проверува 
способноста за примена на законите во практиката.  

(2) Комисијата за секоја од обуките во период од 2 
години организира минимум две сесии. Во рамките на 
секоја од сесиите Комисијата определува термини за 
полагање. 

(3) По завршување на обуката Комисијата во испит-
ниот календар однапред определува термини за полага-
ње на испитот. Комисијата ги информира кандидатите 
на кои им е одобрено барањето за полагање на стручен 
испит за работење со хартии од вредност за датумот, 
времето, местото на одржување и начинот на пријаву-
вање за полагање на испитот најмалку 8 дена пред од-
ржувањето на истиот преку веб страната на Комисијата 
и Јавниот радиодифузен сервис. 

(4) Рокот на пријавување за полагање на стручниот 
испит е најдоцна 5 дена пред датумот утврден во ис-
питниот календар за одржување на стручниот испит. 
Кандидатот за полагање на испитот се пријавува лично 
или преку испраќање на пријава која е составен дел на 
овој Правилник (пропишан Образец  П-ПНИ) по пат на 
е-маил.  

(5) Кандидатот има право да ја полага било која ис-
питна област/предмет од првиот дел од стручниот ис-
пит во најмногу 3 последователни термини утврдени за 
полагање на испитот.  

(6) Кандидатот има право да ја полага било која ис-
питна област/предмет од вториот дел од стручниот ис-
пит во најмногу 2 последователни термини по завршу-
вањето на првиот дел (теоретскиот дел). 

(7) Доколку кандидатите не положат некоја од ис-
питните области/предмети од првиот и вториот дел од 
испитот по спроведеното прво полагање, при секое на-
редно полагање уплатуваат на сметката на Комисијата 
надомест за повторно полагање на стручниот испит, 
чија висина е утврдена со Тарифникот за утврдување 

висина на надоместоци што ги наплатува Комисијата 
за хартии од вредност на Република Северна Македо-
нија. Во тој случај доказот за платен надомест се доста-
вува заедно со пријавата. 

(8) Кандидатите  имаат обврска да го положат 
стручниот испит во рок од 2 години од денот на зав-
ршувањето на обуката. 

(9) Доколку обуката за работење со хартии од вред-
ност се спроведува како менторска настава, кандидати-
те пријавени на истата имаат обврска да го положат 
стручниот испит во рок од 2 години од денот на изда-
деното Решение за право на полагање на стручниот ис-
пит за работење со хартии од вредност од страна на 
Комисијата за хартии од вредност на Република Север-
на Македонија. 

(10) Доколку пријавените кандидати не го положат 
стручниот испит за работење со хартии од вредност во 
рокот од став (8) и став (9) на овој член, ќе се смета де-
ка не го положиле испитот и за секој кандидат Комиси-
јата ќе донесе Решение за губење на правото на полага-
ње на стручниот испит.  

(11) Лицата од став (10) на овој член, имаат право 
на пријавување на наредна обука, на начин и под усло-
ви утврдени со овој Правилник. 

 
Член 11 

Со посебен договор склучен со Комисијата, се уре-
дуваат правата и обврските на вработените во Комиси-
јата кои ќе ја следат обуката и ќе го полагаат стручниот 
испит за работење со хартии од вредност. 

 
Место и начин на полагање на стручниот испит 

 
Член 12 

(1) Стручниот испит за работење со хартии од вред-
ност се полага во просторија за полагање на испит, по-
себно опремена со материјално-техничка и информа-
тичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на 
полагањето. 

(2) Стручниот испит се полага во точно утврдените 
термини, во присуство на двајца овластени претставни-
ци од Комисијата, членовите на Комисијата за спрове-
дување на испитот, еден претставник од Министер-
ството за финансии, еден претставник од Владата на 
Република Северна Македонија на предлог на Канцела-
ријата на Претседателот на Владата на Република Се-
верна Македонија и еден информатичар предложен од 
Министерството за информатичко општество и адми-
нистрација. 

(3) Стручниот испит за работење со хартии од вред-
ност се полага во работни денови, но во одредени слу-
чаи и во денови на викенд. 

 
Комисија за спроведување на испитот 

 
Член 13 

(1) Комисијата за спроведување на испитот ја сочи-
нуваат компетентни и стручни лица утврдени со посеб-
на одлука на Комисијата. 

(2) Комисијата за спроведување на испитот се сос-
тои од 3 члена, од кои еден е надворешен член и двајца 
од редот на вработените во Комисијата.  

(3) Комисијата за спроведување на испитот ги вери-
фикува прашањата за полагањето на стручниот испит 
за работење со хартии од вредност, ја одредува тежина-
та и бројот на прашањата за стручниот испит, врши ре-
визија и ажурирање на базите на прашања и базите на 
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практични примери и задачи најмалку двапати годиш-
но и одлучува по поднесен приговор од страна на кан-
дидат кој полагал стручен испит. 

(4) Комисијата за спроведување на испитот ги раз-
гледува доставените понуди на едукатори согласно об-
јавената покана и на Комисијата и предложува предлог 
листа на едукатори.  

(5) Комисијата за спроведување на испитот е долж-
на во текот на одржување на стручниот испит да ја 
обезбеди тајноста на податоците. 

(6) Членовите на Комисијата за спроведување на 
испитот добиваат годишен надомест во висина која не 
го надминува износот на две просечни плати објавени 
од Државниот завод за статистика исплатена во Репуб-
лика Северна Македонија за претходната година. 

 
Почеток на стручниот испит 

 
Член 14 

(1) Испитот започнува во точно определеното вре-
ме и трае согласно со времето утврдено со овој Пра-
вилник за секоја испитна област/предмет. 

(2) Закаснување на испит, може да се толерира, но 
само доколку од почеток на испитот не поминале пове-
ќе од 10 минути од оправдани причини. 

(3) Заради идентификација, кандидатот е должен 
пред почетокот на испитот да стави на увид на дежур-
ните лица лична карта или патна исправа. 

 
Напуштање на испитот 

 
Член 15 

(1) За време на траење на испитот, кандидатот не 
може да ја напушти просторијата доколку истовремено 
не го предаде и тестот.  

(2) Доколку лицата од член 12 став (2), забележат 
дека кандидатот користи недозволено средство во те-
кот на траење на испитот или се однесува на начин кој 
ја загрозува регуларноста на испитот, му го одземаат 
тестот на тој кандидат и му наложуваат на кандидатот 
да ја напушти просторијата. 

(3) Во случај на став (2) на овој член, на испитниот 
список и во записникот се забележуваат причините за 
одземањето на тестот и времето кога кандидатот  е от-
странет од испитот. 

(4) Доколку кандидатот при полагањето не ги почи-
тува правилата и користи недозволени средства во те-
кот на испитот, му се изрекува забрана за полагање на 
стручниот испит за работење со хартии од вредност во 
траење од три години, за што Комисијата донесува ре-
шение. 

 
Записник 

 
Член 16 

(1) За текот на испитот се води записник. 
(2) Записникот за текот на испитот ги содржи след-

ните податоци:  
- испитна област која се полага; 
- место каде се одржува испитот; 
- датум на одржување на испитот; 
- време на почеток и крај на испитот; 
- листа на лицата од член 12 став (2) кои присуству-

вале во текот на полагањето на испитот; 
- листа на пријавени кандидати чии пријави се вне-

сени во системот; 

- листа на кандидати кои го полагале испитот, 
- листа на лицата кои биле отстранети од полагање 

на испитот (доколку има такви)  согласно член 15 на 
овој Правилник; 

- просторни и технички услови за време на испитот 
(просторија, комјутери, камера, блокирање на радио 
фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање и 
сл); 

- други забелешки кои присутните лица ги забеле-
жале за време на испитот (причини за прекин, техничка 
неможност на функционирање на системот за полагање 
и сл.). 

(3) Записникот го потпишуваат овластените прес-
тавници на Комисијата присутни на полагањето. 

(4) Записникот за текот на испитот се изготвува на 
денот на одржувањето на испитот. 

 
Ревизија на спроведени испити 

 
Член 17 

(1) Материјалите од одржаните испити, особено 
хартиените верзии од тестовите, студиите на случај и 
задачите за полагање на стручниот испит и специмени-
те за проверка на точноста на одговорите на тестот и 
задачите, како и снимките од одржаните стручни испи-
ти за работење со хартии од вредност се чуваат во Ко-
мисијата. 

(2) Комисијата за хартии од вредност формира Ко-
мисија за ревизија на одржаните стручни испити за ра-
ботење со хартии од вредност, која во својата работа ги 
користи материјалите од ставот (1) на овој член. Во Ко-
мисијата за ревизија покрај другите членови, задолжи-
телно членуваат и две лица предложени од Министер-
ството за финансии. 

(3) Комисијата за ревизија се состанува по секоја 
одржана испитна сесија и врши ревизија на спроведу-
вање на испитот, вклучувајќи и дали испитот го пола-
гале кандидати кои ги исполнуваат условите за полага-
ње на испитот за што доставува извештај до Комиси-
јата. 

(4) На членовите на Комисијата за ревизија им сле-
дува паричен надоместок, кој на годишно ниво изнесу-
ва една просечна нето плата во Република Северна Ма-
кедонија, за што Комисијата донесува решение. 

(5) Доколку Комисијата за ревизија утврди нерегу-
ларности во спроведувањето на стручниот испит за ра-
ботење со хартии од вредност од страна на лице кое 
полагало стручен испит и се стекнало со уверение за 
положен стручен испит, предлага одземање на увере-
нието. 

(6) Во случај на став (5) од овој член, Комисијата 
донесува решение за одземање на уверението врз осно-
ва на предлогот на Комисијата за ревизија во рок од 
три дена од приемот на предлогот. 

(7) Против решението од ставот (6) на овој член мо-
же да се поднесе жалба до Државната комисија за од-
лучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на 
приемот на истото.  

 
Испитни области 

 
Член 18 

(1) Првиот дел од стручниот испит за работење со 
хартии од вредност се полага по следните предмети: 
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(2) За испитните области/предмети „Акции“ и „Об-

врзници“,  се полага втор дел од стручниот испит за ра-
ботење со хартии од вредност кој се состои од практи-
чен пример и задачи кои кандидатот треба да ги реши 
врз основа на анализата на практичниот пример. 

(3) Се смета дека кандидатот успешно го положил 
првиот дел (теоретски дел) од испитот ако ги положил 
трите испитни области/предмети кои го сочинуваат. 
Секоја испитна област/предмет се смета дека е успеш-
но положена доколку кандидатот освои најмалку 70% 
од вкупниот број на предвидени поени за истата. 

(4) Се смета дека кандидатот успeшно го положил 
вториот дел од стручниот испит доколку освои најмал-
ку 70% од вкупниот број на предвидени поени за соод-
ветната испитна област/предмет. 

(5) Успехот на испитот се оценува со „положил“ 
или „не положил“. 

(6) Се смета дека кандидатот успешно го положил 
испитот за работење со хартии од вредност доколку го 
положил првиот и вториот дел од стручниот испит за 
работење со хартии од вредност. 

 
Објавување на резултати, право на увид, приговор 

и жалба 
 

Член 19 
(1) Комисијата на својата веб страна во рок од 3 де-

на од денот на полагањето објавува неофицијален спи-
сок на кандидати кои го полагале испитот. 

(2) Секој од кандидатите кој полагал има право во 
рок од 3 дена по полагањето да изврши увид во тестот 
со претходно поднесено барање за увид до Комисијата 
лично или по е-маил. За извршениот увид се прави за-
писник. 

(3) Секој од кандидатите кои полагале има право од 
денот на полагањето на стручниот испит да поднесе 
писмен приговор до Комисијата во рок од 5 дена од де-
нот на полагањето. 

(4) По приговорот одлучува Комисијата за спрове-
дување на испитот во рок од 7 дена од денот на прием 
на приговорот.  

(5) По истекување на рокот за одговор на последни-
от приговор доставен до Комисијата за спроведување 
на испитот, Комисијата на својата веб страна објавува 
официјален список на кандидати кои го полагале испи-
тот. 

(6) Списокот од став (1) и став (5) од овој член ги 
содржи следните податоци: испитна област/предмет 
која се полагала, датум на полагањето, име и презиме 
на кандидатите кои полагале и резултати кои ги пости-
гнале.  

(7) Официјалниот список од став (5) се чува на веб 
страната на Комисијата најдоцна 60 дена од денот на 
полагање на испитот.  

Издавање на уверение 
 

Член 20 
(1) На кандидатите кои го положиле првиот и вто-

риот дел на стручниот испит за работење со хартии од 
вредност, Комисијата во рок од 15 дена од денот на 
завршувањето на испитот издава уверение за положен 
стручен испит за работење со хартии од вредност. 

(2) Лицето чие уверение издадено од Комисијата е 
изгубено, уништено или слично, може од Комисијата 
да побара издавање на дупликат на уверение. 

(3) Кон барањето од став (2) на овој член за издава-
ње на дупликат на уверение, се приложува следново: 

- причината за потребата од издавање на дупликат 
на уверение од Комисијата, како и периодот на следе-
ње на обуката и датумот на полагање на стручниот ис-
пит за работење со хартии од вредност, 

 - во случај на губење на истото, доказ дека изгубе-
ното уверение е огласено за неважечко, согласно пози-
тивните законски прописи и 

 - доказ за уплатен надомест за издавање на дупли-
кат на уверение за работење со хартии од вредност.  

 
Признавање 

 
Член 21 

Признавањето на документ издаден од глобална 
професионална организација од областа на хартиите од 
вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во 
земја членка на ЕУ, Европски економски простор, 
Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со 
чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен дого-
вор за меѓусебно признавање на професионални квали-
фикации на принцип на реципроцитет со кој се дока-
жува стекнатата квалификација во странство во облас-
та на работење со хартии од вредност го врши Комиси-
јата на начин утврден со овој Правилник. 

 
Барање за признавање 

 
Член 22 

(1) Комисијата врши признавање на документите 
издадени од глобална професионална организација од 
областа на хартиите од вредност, од надлежен орган 
(регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, Европски 
економски простор, Швајцарската конфедерација, САД 
или друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно 
тело) е склучен договор за меѓусебно признавање на 
професионални квалификации на принцип на реципро-
цитет со кој се докажува стекнатата квалификација во 
странство во областа на работење со хартии од вред-
ност врз основа на поднесено барање од заинтересира-
ното лице. Во прилог на барањето заинтересираното 
лице поднесува и: 

- нотарски заверен превод на диплома или уверение 
за завршено високо образование или документ за нос-
трификација издаден од надлежен државен орган за 
диплома или уверение за завршено високо образование 
во странство или диплома или уверение за завршено 
високо образование во Република Северна Македонија; 

- апостил печат на документoт издаден од глобална 
професионална организација од областа на хартиите од 
вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во 
земја членка на ЕУ, Европски економски простор, 
Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со 
чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен дого-
вор за меѓусебно признавање на професионални квали-
фикации на принцип на реципроцитет со кој се дока-
жува стекнатата квалификација во странство во облас-
та на работење со хартии од вредност; 
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-  наставен план и програма на обуката за работење 
со хартии од вредност објавен од страна на странски 
надлежен орган (регулаторно тело) врз основа на која е 
издаден документ со кој се докажува стекнатата квали-
фикација во странство во областа на работење со хар-
тии од вредност, освен ако документот за работење со 
хартии од вредност е издаден од надлежен орган (регу-
латорно тело) во земја членка на ЕУ, Европски економ-
ски простор, Швајцарската конфедерација, САД или 
друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е 
склучен договор за меѓусебно признавање на професи-
онални квалификации на принцип на реципроцитет; 

-  доказ за уплатен надомест утврден со Тарифни-
кот за утврдување висина на надоместоци што ги нап-
латува Комисијата за хартии од вредност на Република 
Северна Македонија;  

- друга документација на барање на Комисијата. 
 

Комисија за признавање 
 

Член 23 
(1) Претседателот на Комисијата за хартии од вред-

ност на Република Северна Македонија со одлука ја 
именува Комисијата за признавање од најмалку 3 члена 
од лицата кои се членови на Комисијата за спроведува-
ње на стручниот испит. 

(2) Комисијата за признавање во постапката на 
признавање ги зема во предвид: 

- наставниот план и програма освен ако документот 
е  издаден од надлежен орган (регулаторно тело) во 
земја членка на ЕУ, Европски економски простор, 
Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со 
чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен дого-
вор за меѓусебно признавање на професионални квали-
фикации на принцип на реципроцитет; 

- реномето на институцијата која го издала серти-
фикатот; 

- правата кои произлегуваат од стекнатото звање; 
- други околности од значење за признавањето. 
(3) Комисијата за признавање во постапката на 

признавање, ја зема во предвид пристигнатата писмена 
документација на лицето кое бара признавање. 

(4) Комисијата за признавање во постапката на 
признавање може од лицето кој го поднел барањето за 
признавање да побара и други документи кои се од 
важност за донесувањето на одлуката, како и оргинал-
ните документи на увид. 

 
Извештај на Комисијата за признавање 

 
Член 24 

Комисијата за признавање во рок од 15 дена од де-
нот на поднесување на барањето и комплетна докумен-
тација наведена во членот 22 од овој Правилник под-
готвува извештај во кој се анализира планот и програ-
мата и правата кои произлегуваат од стекнатото звање 
и ги предлага на Комисијата областите или деловите од 
областите кои лицето треба да ги положи, за да може 
документот издаден од глобална професионална орга-
низација од областа на хартиите од вредност, од надле-
жен орган (регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, 
Европски економски простор, Швајцарската конфеде-
рација САД или друга земја со чиј надлежен орган (ре-
гулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно приз-
навање на професионални квалификации на принцип 
на реципроцитет со кој се докажува стекнатата квали-

фикација во странство во областа на работење со хар-
тии од вредност да биде признат и со тоа да може да се 
издаде уверение за работење со хартии од вредност од 
Комисијата. 

 
Решение за признавање 

 
Член 25 

(1) Комисијата го усвојува извештајот на Комисија-
та за признавање и го известува кандидатот дека услов 
за издавање уверение е задолжително полагање на ис-
питната област - Регулатива за пазарот на капитал во 
Република Северна Македонија и евентуално другите 
области или делови од области кои ги утврдила Коми-
сијата за признавање. 

(2) По исклучок на став (1) од овој член, доколку 
постои договор за меѓусебно признавање на професио-
нални квалификации на принцип на реципроцитет со 
надлежното регулаторно тело на странската држава ко-
ја го издала сертификатот, Комисијата го известува 
кандидатот дека единствен услов за признавање на сер-
тификатот е полагање на испитната област - Регулати-
ва за пазарот на капитал во Република Северна Маке-
донија. 

(3) Лицето кое поднело барање за признавање на 
уверение/сертификат, може да ги полага испитните об-
ласти од став (1) на овој член, во термините за полага-
ње кои ги организира Комисијата, согласно член 10 од 
овој Правилник. 

(4) кандидатот има обврска да ја положи испитната 
област - Регулатива за пазарот на капитал во Република 
Северна Македонија и другите области или делови од 
области кои ги утврдила Комисијата за признавање во 
рок од најмногу 60 дена од првиот овозможен испитен 
термин на Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Северна Македонија. 

(5) По положувањето на испитните области од став 
(1) на овој член, Комисијата донесува Решение за изда-
вање на уверение за работење со хартии од вредност. 

 
Овластени брокери 

 
Член 26 

(1) Услуги поврзани со работење со хартии од вред-
ност на клиенти може да вршат само овластени бро-
кери.  

(2) Брокер треба да има положено стручен испит за 
работење со хартии од вредност што го организира Ко-
мисијата. 

 
Преодни и завршни одредби 

 
Член 27 

(1) Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“ 

(2) Со влегувањето во сила на овој Правилник прес-
танува да важи Правилникот за начинот и условите за 
обука и полагање на посебен стручен испит за работе-
ње со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 
број 102/2014) и измените и дополнувањата на Правил-
никот („Службен весник“ број 107/2016 и 40/2019).  

 
Број 01-944/1     Комисија за хартии од вредност 

12 септември 2019 година на Република Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
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Детална структура на Curiculum-от: 
1. Суштина, функции и законска регулатива за фун-

кционирањето на пазарот на капитал на Република Се-
верна Македонија 

1.1. Вовед и преглед на релевантната регулатива  
1.2. Меѓународна регулатива (ЕU, IOSCO и др.) 
1.3. Домашна регулатива: 
1.3.1. Главни закони (Закон за хартии од вредност, 

Закон за инвестициски фондови, Закон за преземање на 
акционерски друштва) 

1.3.2. Специфични делови од други закони (Закон 
за трговски друштва, даночна регулатива и др.) 

1.3.3. Комисијата за хартии од вредност како регу-
латор на пазарот на хартии од вредност. 

 
2. Акции   
2.1. Структура и функционирање на пазарите на 

хартии од вредност 
2.1.1.Пазар на капитал   
2.1.2.Примарен пазар на капитал 
2.1.3 Секундарен пазар на капитал 
2.1.4 Берза и вонберзански пазари (OTC) 
2.1.5 Иновации и тенденции 
2.2 Индикатори на пазарот на хартии од вредност 
2.2.1 Фактори во создавање на индикатори 
2.2.2 Серија на индикатори на пазарот на акции 
2.2.3 Серија на индикатори на пазарот на обврзници 
2.2.4 Композитни индикатори на акции и обврзници 
2.3 Ризик на акционерскиот капитал и негово ме-

рење 
2.3.1 Теорија за пазарот на капитал 
2.3.2 Еднофакторски модели (CAPM) 
2.3.3 Однос помеѓу системскиот ризик и приносот 
2.3.4 Тестирање на CAPM 
2.3.5 Теорија на арбитражно вреднување (APT) 
2.3.6 Повеќефакторски модели 
2.4 Анализа на пазарот и стопанските гранки и 

вреднување на акциите 
2.4.1 Примена на методот на дисконтирање на ди-

виденда на пазарот на капитал 
2.4.2 Проценка на стапките на раст на дивиденда 
2.4.3 Проценка на очекуваниот профит по акција 

(EPS) 
2.4.4 Пресметка на очекуваната стапка на принос на 

акција 
2.4.5 Анализа на економските циклуси и економ-

ските гранки 
2.4.6 Проценка на стапката на принос на економ-

ската гранка 

2.4.7 Релативно вреднување и ratio на релативно 
вреднување 

2.5 Анализа на компаниите и вреднување на акции 
2.5.1 Анализа на компанијата 
2.5.2 Проценка на внатрешната вредност (intrinsic 

value) 
2.5.3 Проценка на профитот по акција на компани-

јата 
2.5.4 Проценка на профитните мултипликатори 

(earnings multipliers) 
2.5.5 Анализа на растечките компании 
2.5.6 Мерење на додадената вредност 
2.5.7 Анализа на акциите на глобалните компании 
2.6 Техничка анализа  
2.6.1 Дефиниција и претпоставки 
2.6.2 Предности на техничката анализа 
2.6.3 Предизвици на техничката анализа 
2.6.4 Правила на техничката анализа 
2.6.5 Индикатори на техничката анализа 
 
3. Обврзници  
3.1 Должнички хартии од вредност 
3.1.1 Карактеристики на должничките хартии од 

вредност 
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3.2.1 Каматен ризик 
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3.2.9 Ризик на волатилност 
3.2.10 Ризик од настани (политички, регулаторен, 

природен, преземање) 
3.3 Видови и карактеристики на обврзници  
3.3.1 Државни обврзници 
3.3.2 Општински обврзници 
3.3.3 Корпоративни обврзници 
3.3.4 Меѓународни обврзници 
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3.4.2 Традиционални принципи на вреднување 
3.4.3 Без арбитражен пристап на вреднување 
3.4.4 Модели на вреднување 
3.5 Мерење на каматен ризик 
 3.5.1 Пристап на полно вреднување 
3.5.2 Влијание на ценовната волатилност на карак-

теристиките на обврзниците 
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3.5.5 Цена на базниот поен (вклучително и неговата 

врска со дурација) 
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