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1004. 

Врз основа на член 150 став (3), член 150 б и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ 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, 83/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 31/2020), Комисијата за хартии од 

вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден  16.3.2021 година донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОБУКА 

И ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО СОВЕТУВАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стру-

чен испит за инвестиционо советување („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 192/2019) во членот 

3 став 2 зборот „соопштение“ се менува со зборот „оглас“ и зборот „кое“ се менува со зборот „кој“: 

 

Член 2 

Во член 8 став 2 зборот „соопштението“ се менува со зборот „огласот“ и зборот „објавено“ со зборот „објавен“: 

 

Член 3 

Во член 20 став 1 точката (.) на крајот од реченицата се заменува со интерпункцискиот знак две точки (:) и се 

додаваaт алинеја 1 и алинеја 2 кои гласат: 

„-Комисијата ja пропишува формата на уверението за положен стручен испит за инвестиционо советување 

согласно образецот (Образец П-УПСИИС) што се печати на тврда хартија А4 формат со нијанси на пантон кла-

сична сина и класична сива боја во хоризонтална позиција кој е составен дел на овој Правилник“; 

„-За припадник на заедницата кој зборува јазик различен од македонскиот јазик, а кој јазик го зборуваат нај-

малку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија, по нивно барање уверението од ставот 1 на овој член 

се пишува на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на неговиот јазик и писмо.“ 

 

Член 4 

Во член 22 став 1 алинеја втора се менува и гласи: 

„- апостил печат или друг вид на доказ од надлежен државен (јавен) орган за утврдување на веродостојноста и 

вистинитоста на издадениот документ од страна на 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 реципроцитет со кој се докажува стек-

натата квалификација во странство во областа на инвестиционо советување. По исклучок, доколку заинтерисира-

ното лице не е во можност да достави документ со апостил печат или друг вид доказ, може да достави нотарски за-

верен превод на документот, а Комисијата по службена должност врши проверка на веродостојноста и вистинитоста 

на документот кај организацијата или регулаторното тело кое го издало“.   

 

Член 5 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на стручен 

испит за инвестиционо советување.  

 

Член 6 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Север-

на Македонија“. 

 

Број 01-226/1     Комисија за хартии од вредност 

16 март 2021 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
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