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Доставено барање за 
признавање на сертификат 
стекнат во странство од 
заинтересирано лице 

Секое заинтересираното лице до КХВРСМ поднесува барање за 

признавање на документите издадени од глобална 

професионална организација од областа на хартиите од 

вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка 

на ЕУ, ЕЕП, 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 стекнатата 

квалификација во странство во областа на работењето со хартии 

од вредност или областа на инвестиционо советување.  

Барањето се доставува до вработениот кој е член на Комисијата 

за признавање на сертификат стекнат во странство. 
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Процес на разгледување на 
доставено барање за 
признавање на сертификат 
стекнат во странство 

Во прилог на барањето заинтересираното лице поднесува:  

▪ нотарски заверен превод на диплома или уверение за 

завршено високо образование или документ за 

нострификација издаден од надлежен државен орган за 

диплома или уверение за завршено високо образование 

во странство или диплома или уверение за завршено 

високо образование во РСМ;  

▪ 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 договор за 

меѓусебно признавање на професионални 

квалификации на принцип на реципроцитет со кој се 

докажува стекнатата квалификација во странство во 

областа на работење со хартии од вредност; 

▪ наставен план и програма на обуката за инвестиционо 

советување објавен од страна на странски надлежен 

орган (регулаторно тело) врз основа на која е издаден 

документ со кој се докажува стекнатата квалификација 

во странство во областа на работењето со хартии од 

вредност или областа на инвестиционо советување, 

освен ако документот за инвестиционо советување е 
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издаден CFA Institute, Charlottsville, Virginia-САД или од 

надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на 

ЕУ, ЕЕП, 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; 

▪ нотарски заверен превод на наставен план и програма;  

▪ доказ за уплатен надомест (10.000 денари согласно 

Тарифникот на КХВРСМ) и 

▪ друга документација на барање на Комисијата. 

Формирање на чек листа од страна на Комисија за признавање 

за разгледаното барање и прилог документите.  

Разгледувањето на доставеното барање од аспект на негова 

комплетност е од страна на вработениот, член на Комисија за 

признавање.   

Комисијата за признавање го разгледува барањето од аспект на 
суштинско исполнување на бараните критериуми утврдени со 
Правилникот за начинот и условите за полагање на стручен 
испит за работа со хартии од вредност (Службен весник на РСМ 
бр.192/2019) и Правилник за начинот и условите за обука и 
полагање на стручен испит за инвестиционо советување 
(Службен весник на РСМ бр. 192/2019). 
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Изготвување на Извештај од 
страна на Комисијата за 
признавање за разгледаното 
барање 

Комисијата за признавање за разгледаното барање во 

постапката на признавање на документ издаден од глобална 

професионална организација од областа на хартиите од 

вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка 

на ЕУ, ЕЕП, 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 стекнатата 

квалификација во странство во областа на работењето со хартии 

од вредност или областа на инвестиционо советување ги зема 

во предвид:  

▪ наставниот план и програма, освен ако документот е  

издаден од CFA Institute, Charlottsville, Virginia-САД, од 

надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на 

ЕУ, ЕЕП, Швајцарската конфедерација САД или друга 

земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е 

склучен договор за меѓусебно признавање на 
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професионални квалификации на принцип на 

реципроцитет;   

▪ реномето на институцијата која го издала сертификатот;  

▪ правата кои произлегуваат од стекнатото звање;  други 

околности од значење за признавањето. КП во 

постапката на признавање на документот за работа со 

хартии од вредност или документот за инвестиционо 

советување издаден од глобална професионална 

организација од областа на хартиите од вредност, од 

надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на 

ЕУ, ЕЕП, Швајцарската конфедерација, САД или друга 

земја, ја зема во предвид пристигнатата писмена 

документација на лицето кое бара признавање. КП во 

постапката на признавање на документот за работа со 

хартии од вредност или документот за инвестиционо 

советување издаден од глобална професионална 

организација од областа на хартиите од вредност, од 

надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на 

ЕУ, ЕЕП, 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,  може од лицето кој го поднел барањето 

за признавање да побара и други документи кои се од 

важност за донесувањето на одлуката, како и 

оргиналните документи на увид. Комисијата за 

признавање во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на 

поднесување на барањето и комплетна документација 

подготвува извештај во кој се анализира планот, 

програмата и правата кои произлегуваат од стекнатото 

звање. Врз основа на извештајот, оваа Комисија ги 

предлага на КХВРСМ областите или деловите од 

областите кои лицето-подносител на барањето треба да 

ги положи, за да може документот издаден од глобална 

професионална организација од областа на хартиите од 

вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во 

земја членка на ЕУ, ЕЕП, 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 стекнатата 
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квалификација во странство во областа на работењето со 

хартии од вредност или областа на инвестиционо 

советување,  да биде признат и со тоа да може да се 

издаде уверение за работа со хартии од вредност или 

уверение за инвестиционо советување од КХВРСМ.  
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Известување за 
понатамошната постапка за 
признавање на документот  

На седница КХВРСМ го усвојува извештајот на Комисијата за 

признавање за разгледаното барање и изготвува известување за 

понатамошната постапка за признавање на документот издаден 

од глобална професионална организација од областа на 

хартиите од вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во 

земја членка на ЕУ, ЕЕП, 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 

стекнатата квалификација во странство во областа на 

работењето со хартии од вредност или областа на инвестиционо 

советување.  

Известувањето, вработениот, член на Комисијата за признавање 

му го доставува на лицето кое го поднело барањето за 

исполнување на условот за издавање уверение односно 

задолжително полагање на испитната област - Регулатива за 

пазарот на капитал во РСМ и евентуално другите области или 

делови од области кои ги утврдила Комисијата за признавање за 

разгледаното барање.  

Доколку КХВРСМ не го усвои извештајот на Комисијата за 

признавање за разгледаното барање, КХВРСМ на  седница 

донесува решение со кое не се признава документот издаден од 

глобална професионална организација од областа на хартиите 

од вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во земја 

членка на ЕУ, ЕЕП, 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 

стекнатата квалификација во странство во областа на 

работењето со хартии од вредност или областа на инвестиционо 

советување.  
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По донесувањето, вработениот, член на Комисијата за 

признавање го доставува решението до лицето кое го поднело 

барањето.   

 Доколку постои договор за меѓусебно признавање на 

професионални квалификации на принцип на реципроцитет со 

надлежното регулаторно тело на странската држава која го 

издала сертификатот, вработениот, член на Комисијата за 

признавање го известува кандидатот дека единствен услов за 

признавање на сертификатот е полагање на испитната област - 

Регулатива за пазарот на капитал во РСМ. 
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Издавање на Уверение за 
положен стручен испит 

Лицето кое поднело барање за признавање на документот 

издаден од глобална професионална организација од областа 

на хартиите од вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) 

во земја членка на ЕУ, ЕЕП, 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 

стекнатата квалификација во странство во областа на 

работењето со хартии од вредност или областа на инвестиционо 

советување, може да ја полага испитната област - Регулатива за 

пазарот на капитал во РСМ и евентуално другите области или 

делови од области кои ги утврдила Комисијата за признавање, 

во термините за полагање кои ги организира КХВРСМ, утврдени 

во деталниот распоред за полагање на стручен испит за работа 

со хартии од вредност или стручен испит за инвестиционо 

советување.  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 Република Северна Македонија.  

По положувањето на испитната област - Регулатива за пазарот 

на капитал во РСМ и евентуално другите области или делови од 

области кои ги утврдила Комисијата за признавање, КХВРСМ 

донесува Решение за издавање на уверение за работа со хартии 

од вредност или решение за издавање на уверение за 

инвестиционо советување. 

 



 

Постапка за признавање на странски сертификат  

6 

Достава на Решение за 
признавање на документот 
/Решение за непризнавање 
на документот или Уверение 
за положен стручен испит до 
подносителот на барањето 

Со донесувањето на Решението за признавање на документот 

истото во еден примерок од страна на вработениот, член на 

Комисијата за признавање со пропратно писмо се доставува до 

кандидатот. Вработениот, член на Комисијата за признавање 

два примерока од Решението доставува до Службен Весник на 

РМ за објава. Испечатеното Уверение за положен стручен испит, 

од страна на вработениот, член на Комисија за признавање 

лично се врачува на кандидатот во КХВРМ. 

 

 

  


