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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

971. 

Врз основа на член 190 и член 114 став 6 и 7 и член 

152 став 6 од Законот за хартии од вредност („Службен 

весник на РМ“ бр. 95/05... и бр. 31/20), Комисијата за 

хартии од вредност на Република Северна Македонија 

на седницата одржана на 16.3.2021 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И 

ПОСТАПКАТА ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА-

ТА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР И ОБНОВУВАЊЕ 

НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН  

СОВЕТНИК 

 

Член 1 

Со Правилникот за формата и содржината на бара-

њето и постапката за обновување на дозволата за рабо-

тење на брокер и обновување на  дозвола за работа на 

инвестиционен советник се пропишува формата и сод-

ржината на барањата и постапката за обновување на 

дозвола за работење на брокер и обновување на дозво-

ла за работење на инвестиционен советник (во поната-

мошниот текст: Правилник). 

 

Oпшти одредби 

 

Член 2 

(1) Брокерот, односно инвестициониот советник е 

должен да ја обновува  дозволата за работа секоја петта 

година. 

(2) Постапка за обновување на дозволата за работе-

ње на брокер, односно обновување на дозвола за рабо-

та на инвестиционен советник ја отпочнува физичко 

лице на кое Комисијата за хартии од вредност на Ре-

публика Северна Македонија (во понатамошниот текст 

Комисија) претходно му издала дозвола за работење на 

брокер, односно дозвола за работење на инвестиционен 

советник. 

(3) Брокерот, односно инвестициониот советник ја 

отпочнува постапката за обновување на дозволата за 

работење три месеци пред истекот на рокот за кој е из-

дадена дозволата за работење на брокер, односно ин-

вестиционен советник. 

(4) Доколку, лицето не го достави барањето најмал-

ку три месеца пред истекот на дозволата,ќе треба да 

поднесе  барање за издавање на нова дозвола за работе-

ње на брокер, односно барање за издавање на нова доз-

вола за работење на инвестиционен советник.  

(5) Обврската за обновување на дозволата работење 

на брокер, односно обновување на дозвола за работа на 

инвестиционен советник се однесува на лицата врабо-

тени како брокери, односно како инвестициони совет-

ници во овластените учесници на пазарот на хартии од 

вредност. 

(6) Обновената дозволата за работење на брокер, 

односно за инвестициониот советник се издава со важ-

ност од пет години. 

Член 3 

 Комисијата е должна по барањето за обновување 

на дозвола за работење на брокер, односно по барањето 

за обновување на дозвола за работење на инвестицио-

нен советник  да одлучи во рок од 30 дена од денот на 

доставување на  барањето до Комисијата.  

 

Барање за обновување на дозвола за брокер 

 

Член 4 

(1) За обновување на дозволата за работење на бро-

кер, до Комисијата се поднесува барање во писмена 

или електронска форма. 

(2) Барањето од став 1 на овој член се поднесува до 

Комисијата исклучиво на пропишаниот Образец: „Ба-

рање за обновување на дозволата за работење на бро-

кер“, кој е составен дел на овој Правилник и задолжи-

телно  ги содржи следните елементи: 

- име и презиме на подносителот на барањето 

- дата на раѓање 

- единствен матичен број на барателот 

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

вање, датум на важност и орган кој го издал 

- адреса на живеење 

- контакт телефон 

- и-меил 

- податоци за претходно издадената дозвола за ра-

ботење на брокер 

- листа на доставена документација во прилог кон 

барањето 

- адреса за контакт и  

- место и датум на поднесување на барањето 

(3) Образецот "Барање за обновување на дозволата 

за работење на брокер" треба да е пополнет електрон-

ски, целосно, уредно, читливо, без корекции и да биде 

потпишан со своерачен потпис на подносителот на ба-

рањето ако барањето се поднесува во писмена форма 

или со квалификуван дигитален сертификат ако бара-

њето се поднесува во електронска форма.  

(4) Барањето треба да ја содржи во прилог докумен-

тацијата пропишана со член 5 на овој Правилник. 

 

Документација за обновување на дозвола за работење 

на брокер 

 

Член 5 

(1) За обновување на дозволата за работење на бро-

кер, до Комисијата кон барањето се поднесува следна-

та документација: 

а) биографија на лицето кое бара дозвола за обнову-

вање на дозволата за работење на брокер, со податоци 

за датумот и местото на раѓање, адреса на живеење, по-

датоци за степенот на стручна подготовка и работно 

искуство,  

б) доказ дека лицето е вработено кај овластен учес-

ник на пазарот на хартии од вредност, 

в) доказ за завршено образование (уверение/сведи-

телство/ диплома),    
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г)  доказ  за претходно добиена дозвола за работење 

на брокер од Комисијата,   

д) доказ не постар од 30 дена дека лицето не е осу-

дувано со правосилна судска одлука за кривично дело 

во последните пет години пред поднесување барање за 

обновување на дозвола за работење на брокер, вклучу-

вајќи го и кривичното дело предизвикување стечај на 

правно лице, 

ѓ) изјава дадена пред нотар од лицето кое бара об-

новување на дозволата за работење на брокер за изре-

чени мерки и санкции во последните пет години, од 

страна на било кој орган или институција не вклучувај-

ќи ја Комисијата, во врска со работењето со хартии од 

вредност согласно пропишаниот образец: „Изјава за из-

речени мерки и санкции“, 

 е) изјава дадена пред нотар дали лицето врши дру-

ги активности директно или индиректно поврзани со 

хартии од вредност за кои добива надомест, со наведу-

вање на тие активности, согласно пропишаниот обра-

зец : „Изјава други активности“, 

 ж) доказ за уплатен надомест за разгледување и од-

лучување по барањето за добивање на дозвола за бро-

кер утврден со Тарифникот на Комисијата. 

(2) Доказот од став 1, точка г, Комисијата го обез-

бедува од сопствена евиденција. 

(3) Доказот од став 1, точка д), Комисијата го при-

бавува по службена должност, односно врши увид во 

доказот доставен од страна на странката. 

(4) Изјавите од став 1, точка ѓ и е, не се заверуваат 

на нотар, доколку од страна на подносителот се доста-

вени до Комисијата во електронска форма потпишани 

со квалификуван дигитален сертификат. 

 

Барање за обновување на дозвола за работа на  

инвестиционен советник 

 

Член 6 

(1) За обновување на дозвола за работење на инвес-

тиционен советник, до Комисијата се поднесува бара-

ње во писмена или електронска форма. 

(2) Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува 

до Комисијата исклучиво на пропишаниот Образец: 

“Барање за обновување на дозволата за работење на 

инвестиционен советник" кој е составен дел на овој 

Правилник и задолжително ги содржи следните еле-

менти:  

       - име и презиме на подносителот на барањето;  

      - дата на раѓање;  

      - единствен матичен број на барателот; 

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

давање, датум на важност и орган кој ги издал; 

- адреса на живеење;  

- контакт телефон;  

- податоци за претходно издадената дозвола за ра-

ботење на инвестиционен советник 

- листа на доставена документација во прилог на 

барањето; 

- и-меил 

- адреса за контакт и  

- место и датум на поднесување на барањето.  

(3) Образецот "Барање за обновување на дозволата 

за работење на инвестиционен советник" треба да е по-

полнет електронски, уредно, читливо, без корекции и 

да биде потпишан со своерачен потпис на подносите-

лот на барањето ако барањето се поднесува во писмена 

форма или со квалификуван дигитален сертификат ако 

барањето се поднесува во електронска форма. 

(4) Барањето треба да ја содржи во прилог докумен-

тацијата пропишана со член 7 на овој правилник. 

 

Документација за обновување на дозвола за  

инвестиционен советник 
 

Член 7 

(1) За обновување на дозволата за работење на ин-

вестиционен советник, до Комисијата кон барањето се 

поднесува следната документација: 

а) биографија на лицето кое бара дозвола за обнову-

вање на дозволата за работење на инвестиционен со-

ветник, со податоци за датумот и местото на раѓање, 

адреса на живеење, податоци за степенот на стручна 

подготовка и работно искуство,  

б) доказ дека лицето е вработено кај овластен учес-

ник на пазарот на хартии од вредност, 

в) доказ  за претходно добиена дозвола за работење 

на инвестиционен советник  од Комисијата,  

г) доказ за степенот на стручна поготовка (увере-

ние/сведителство/ диплома),  

д) доказ не постар од 30 дена дека лицето не е осу-

дувано со правосилна судска одлука за кривично дело 

во последните пет години пред поднесување барање за 

обновување на дозвола за работење на инвестиционен 

советник, вклучувајќи го и кривичното дело предизви-

кување стечај на правно лице, 

ѓ) изјава дадена пред нотар од лицето кое бара об-

новување на дозволата за работење на инвестиционен 

советник за изречени мерки и санкции во последните 

пет години од страна на било кој орган или институци-

ја не вклучувајќи ја Комисијата, во врска со инвестици-

оно советување согласно пропишаниот образец: „Изја-

ва за изречени мерки и санкции“,  

е) изјава дадена пред нотар дали лицето врши други 

активности сиректно или индиректно поврзани со хар-

тии од вредност/инвестиционо советување за кои доби-

ва надомест, со наведување на тие активности, соглас-

но пропишаниот образец: „Изјава други активности“, 

ж) доказ за уплатен надомест за разгледување и од-

лучување по барањето за добивање на дозвола за ин-

вестиционен советник утврден со Тарифникот на Ко-

мисијата. 

(2) Доказот од став 1, точка в, Комисијата го обез-

бедува од сопствена евиденција. 

(3) Доказот од став 1, точка д), Комисијата го при-

бавува по службена должност односно врши увид во 

доказот доставен од страна на странката. 

(4) Изјавите од став 1, точка ѓ) и е), не се заверуваат 

на нотар,доколку од страна на подносителот се доста-

вени до Комисијата во електронска форма потпишани 

со квалификуван дигитален сертификат. 
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Останати одредби 

 

Член 8 

Подносителот на барањето задолжително дава изја-

ва 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. која е соста-

вен дел на овој Правилник (Образец Изјава-доку-

менти)“. 

 

Член 9 

(1) Документацијата која се поднесува кон барање-

то треба да биде доставена во оригинал или нотарска 

заверена копија, доколку не е поинаку предвидено со 

овој правилник. 

(2) За одлучување по поднесеното барање, Комиси-

јата може да побара прецизирање на веќе доставената 

документација, доставување на дополнителна докумен-

тација, а може да користи и друга документација со ко-

ја располага Комисијата за лицето - подносител на ба-

рањето. 

(3) Комисијата при одлучувањето за обновување на 

дозволата за работење на брокер/инвестиционен совет-

ник ќе ги има во предвид и изречените мерки и сан-

кции во врска со работењето со хартии од вредност, 

односно во врска со нудење на услугата инвестиционо 

советување на лицето подносител на барањето. 

 

Преодни и завршни одредби 

 

Член 10 

Постапките кои се започнати, а не се завршени пред 

денот на влегувањето во сила на овој Правилник, ќе 

продолжат согласно со прописите кои важеле до денот 

на влегувањето во сила на овој Правилник. 

 

 

Член 11 

Со влегување во сила на овој Правилник, престану-

ва да важи Правилникот за постапката за обновување 

на дозволата за работење на брокер („Сл. весник на 

РМ“ бр. 122/2006, 58/2011, 164/2012, 85/2014 и „Сл. 

весник на РСМ“ 192/2019) и Правилникот за поста-

пката за обновување на дозволата за работење на ин-

вестиционен советник („Сл. весник на РМ“ бр. 

110/2006, 101/2013 и „Сл. весник на РСМ“ 192/2019). 

 

Член 12 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 01-86/4     Комисија за хартии од вредност 

16 март 2021 година на Република Северна Македонија 

               Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

Në bazë të nenit 190 dhe nenit 114 paragrafi (6) dhe (7) 

dhe nenit 152 paragrafi (6) të Ligjit të Letrave me Vlerë 

(“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr.95/05, ........ dhe nr.31/20), 

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë 

së Veriut në seancën e mbajtur më 16.3.2021, miratoi: 

 

R R E G U L L O R E 

PËR FORMËN DHE PËRMBAJTJEN E KËRKESËS 

DHE PROCEDURËN E RIPËRTËRITJES SË LEJES 

SË PUNËS SI BROKER DHE LEJES SË PUNËS SI 

KËSHILLTAR TË INVESTIMIT 

 

Neni 1 

Me Rregulloren për formën dhe përmbajtjen e kërkesës 

dhe procedurën e ripërtëritjes së lejes së së punës si broker 

dhe ripërtëritjes së lejes së punës si këshilltar të investimit, 

përcaktohet forma dhe përmbajtja e kërkesës dhe 

procedurës e ripërtëritjes së lejes së së punës si broker dhe 

ripërtëritje të lejes së punës si këshilltar të investimit (në 

tekstin e mëtejmë: Rregullore). 

 

Dispozita të përgjithshme 

 

Neni 2  

(1) Brokeri, përkatësisht këshilltari i investimit është i 

detyruar që ta ripërtërijë lejen për punë çdo pesë vjet. 

(2) Procedurën e ripërtëritjes së lejes së së punës si 

broker, përkatësisht ripërtëritje të lejes së punës si 

këshilltar të investimit e fillon personi fizik të cilit 

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë 

së Veriut (në tekstin e mëtejmë: Komisioni) paraprakisht i 

ka lëshuar leje pune si broker, përkatësisht leje pune si 

këshilltar të investimit.    

(3)  Brokeri, përkatësisht këshilltari i investimit e fillon 

procedurën e ripërtëritjes së lejes së së punës tre muaj para 

përfundimit të afatit për të cilin është lëshuar leja e punës si 

broker, përkatësisht këshilltar të investimit. 

(5) Përderisa personi nuk e dorëzon kërkesën së paku 

tre muaj para përfundimit të lejes, do të duhet të 

parashtrojë kërkesë për lëshimin e një leje të re të punës si 

broker, përkatësisht kërkesë për lëshimin e një leje të re si 

këshilltar të investimit.  

 (6) Detyrimi për ripërtëritjen e lejes së punës si broker, 

përkatësisht lejes së punës si këshilltar të investimit u 

referohet personave të punësuar si brokerë, përkatësisht si 

këshilltarë të investimit në kompanitë pjesëmarrëse që janë 

të autorizuar në tregun e letrave me vlerë. 

(7) Leja e ripërtërirë e punës si broker, përkatësisht si 

këshilltar të investimit lëshohet me një vlefshmëri prej pesë 

vjetësh. 

 

Neni 3  

Komisioni është  i detyruar që ndaj kërkesës për 

ripërtëritje të lejes së punës si broker, përkatësisht sipas 

kërkesës për ripërtëritje të lejes së punës si këshilltar të 

investimit të vendosë brenda 30 ditëve nga dorëzimi i 

kërkesës drejtuar Komisionit.  


